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Wstęp 

Niniejszy Podręcznik i Przewodnik Szkoleniowy został opracowany w ramach projektu "Volpris 
- Prisons Managing Volunteers in EU". VolPris to trzyletnie partnerstwo, finansowane z 
programu Erasmus+, którego głównym celem jest inwestowanie w kwalifikacje w zakresie 
zarządzania wolontariatem w zakładach karnych, wspieranie efektywnego wolontariatu oraz 
budowanie umiejętności i kompetencji w tej kluczowej dziedzinie. Projekt jest realizowany w 
Niemczech, Belgii, Polsce, Portugalii i Rumunii.  

Główne działania w ramach inicjatywy Volpris to (1) przeprowadzenie badań nad praktykami i 
potrzebami wolontariatu więziennego w różnych krajach objętych projektem; (2) opracowanie 
profilu kompetencji menedżera programów wolontariatu w zakładach karnych; (3) 
opracowanie i pilotażowy program szkoleń dla koordynatorów wolontariatu więziennego; (4) 
ustanowienie minimalnych wymagań w celu zapewnienia pożądanego wpływu wolontariatu w 
systemie wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych (CJS); oraz (5) stworzenie platformy 
internetowej, która połączy CJS, organizacje wolontariatu i wolontariuszy. 

Podręcznik jest wynikiem wspólnych wysiłków ekspertów krajowych i międzynarodowych, a 
także instytucji odpowiedzialnych za pilotaż programu szkoleniowego Volpris w krajach 
uczestniczących w projekcie. Został zaprojektowany w dwóch głównych celach: aby zapewnić 
wskazówki i kluczowe zasoby dla koordynatorów wolontariuszy w środowisku więziennym oraz 
aby zapewnić wszechstronne narzędzie dla krajowych instytucji szkoleniowych 
odpowiedzialnych za szkolenie koordynatorów wolontariuszy w CJS.  

Głównymi beneficjentami tego narzędzia budowania potencjału są pracownicy zakładów 
karnych, głównie ci, którzy są odpowiedzialni za koordynację programów wolontariatu, chociaż 
podręcznik jest również punktem odniesienia dla organizacji sektora wolontariatu, które 
działają w zakładach karnych.  

Kurs szkoleniowy Volpris składa się z dwunastu głównych części, które zostały zaprojektowane 
jako niezależne moduły szkoleniowe:  

 Wprowadzenie do wolontariatu w systemie wymiaru sprawiedliwości i kontekście 
więziennym 

 Prawa człowieka w kontekście więziennictwa - perspektywa resocjalizacyjna 

 Profil koordynatora wolontariatu i profil koordynatora wolontariatu w kontekście 
więziennym  

 Rozwój potencjału ludzkiego - rola przywództwa i motywacji 

 Projektowanie i realizacja programów wolontariatu w kontekście więziennym 

 Zdrowie fizyczne i psychiczne w kontekście więziennym 

 Instrukcje dotyczące ochrony, bezpieczeństwa i zabezpieczeń 

 Jak budować bezpieczne relacje z więźniami 

 Etyka w wolontariacie 



 

 

 Współpraca pomiędzy służbami więziennymi a organizacjami społeczeństwa 
obywatelskiego 

 Monitorowanie, ocena i powtarzalność programów/interwencji wolontariackich  

 Reimagine Volunteering - kreatywność w wolontariacie 

Podręcznik został zaprojektowany wokół modułów, aby był na tyle elastyczny, by umożliwić 
trenerom zorganizowanie i wdrożenie programu szkoleniowego dostosowanego do realiów 
danego kraju (przy jednoczesnym spełnieniu wymogów programu) oraz do potrzeb danej 
grupy. 

 

  



 

 

O inicjatywie Volpris 

Zaangażowanie osób ze społeczności w życie więzienne poprzez organizacje sektora 
wolontariatu (VSO) może stworzyć możliwości uczestnictwa społecznego, wzmocnić więzi 
społeczne i może potencjalnie wzmocnić wysiłki rehabilitacyjne prowadzone przez służby 
więzienne w celu przygotowania powrotu skazanego do społeczeństwa.  

Badania w dziedzinie wolontariatu w systemie wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych 
(CJS) są rzadkie. Zakładom karnym i organizacjom, które kierują i wspierają wolontariuszy, 
często brakuje niezbędnych informacji, zasobów i narzędzi, aby wspierać i doceniać 
wolontariuszy lub przeprowadzać proces weryfikacji w zakładzie karnym w celu określenia 
potrzeb w zakresie wolontariatu. Partnerów projektu Volpris połączyła chęć przyczynienia się 
do powstania zaangażowanego i aktywnego społeczeństwa, w którym wolontariat jest 
wyrazem solidarności i wartości europejskich. Dążymy również do stworzenia 
bezpieczniejszych społeczności, w których więźniowie otrzymują pełne wsparcie w integracji 
ze społecznością, rozwiązują problemy, które doprowadziły ich do popełnienia przestępstwa i 
prowadzą życie wolne od przestępstw.  

Prisons Managing Volunteers in EU (Volpris) to trzyletnie partnerstwo, finansowane z 
programu Erasmus+, którego głównym celem jest inwestowanie w kwalifikacje w zakresie 
zarządzania wolontariatem w warunkach więziennych, wspieranie efektywnego wolontariatu 
oraz budowanie umiejętności i kompetencji w tej kluczowej dziedzinie. Projekt jest 
realizowany w Niemczech, Belgii, Polsce, Portugalii i Rumunii. Trwa od września 2019 roku do 
końca sierpnia 2022 roku.  

Główne cele Volpris:  

 Zbadanie możliwości wzajemnego uczenia się pomiędzy CJS a VSO poprzez stworzenie 
ram wymiany, które ułatwią porównanie różnych praktyk więziennych w UE dotyczących 
wolontariatu.  

 Określenie kluczowych wskaźników wydajności pomiędzy krajowymi administracjami 
więziennymi a organizacjami wolontariuszy w zakładach karnych, mianowicie poprzez 
opracowanie profilu kompetencji kierownika programów wolontariatu w zakładach 
karnych.  

 Opracowanie programu i programu szkoleń wspierających rozwój profilu koordynatora 
wolontariatu w CJS oraz opracowanie przewodnika szkoleniowego dla europejskich 
koordynatorów wolontariatu.  

 Ustanowienie wspólnych europejskich minimalnych standardów szkolenia wolontariuszy 
pracujących w środowisku więziennym oraz oceny jakości organizacji i/lub programów 
wolontariackich.  

 Promowanie szkoleń opartych na współpracy, aby wykorzystać skalę i kreatywność w celu 
zapewnienia wspólnego podstawowego przesłania i zmniejszenia kosztów realizacji. 

  



 

 

Programy kursów 

Programy studiów zawierają opis ogólny; zamierzoną grupę odbiorców; słowa kluczowe; 
język wykładowy; sposób realizacji; cele; efekty kształcenia; opis ogólnych i fakultatywnych 
komponentów treści kursu, godziny dydaktyczne, metody nauczania i uczenia się, metody 
oceny.  

Tytuł 

Kurs szkoleniowy dla koordynatorów wolontariatu w kontekście więziennictwa   

Opis ogólny 

Kurs został opracowany w celu wsparcia koordynatorów wolontariatu w kontekście 
więziennym. Kurs szkoleniowy ma na celu ustanowienie wspólnych europejskich minimalnych 
standardów szkolenia koordynatorów wolontariatu w środowisku więziennym, zapewniając 
jakość działań oferowanych przez organizacje wolontariackie i/lub programy. Szkolenie jest 
zorganizowane w formie, która pozwala na dostosowanie treści do realiów różnych krajów 
europejskich, zawsze promując jego przydatność, użyteczność i dostosowanie do środowiska 
więziennego i potrzeb.  

Zamierzona publiczność 

Koordynatorzy wolontariatu  

Słowa kluczowe i frazy 

Systemy wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych; kontekst więzienny; wolontariat; 
zarządzanie wolontariatem; profil menedżera wolontariatu; kształcenie ustawiczne 

Język wykładowy 

angielski; francuski, niemiecki, polski, portugalski; rumuński 

Realizacja kursu 

Kurs VOLPRIS jest w 100% dostępny online (e-learning) i jest kursem obiektowym. Oznacza to, 
że kurs może być dostosowany do różnych celów: w perspektywie uczenia się przez całe życie, 
może być dostosowany przez uczącego się zgodnie z wynikami narzędzia samooceny. Z drugiej 
strony, jeśli kurs jest przeznaczony dla grupy uczniów, może być dostosowany przez 
prowadzącego do potrzeb grupy szkoleniowej i kontekstu różnych krajów.  
Składa się z portfolio, które obejmuje 12 samodzielnych modułów, z których każdy zawiera plan 
sesji, zasoby dydaktyczne i różne ćwiczenia. Dlatego dostawcy szkoleń mogą łatwo 
skonfigurować kurs szkoleniowy pod względem materiałów szkoleniowych, zasobów, 
długości/czasu trwania sesji, sesji internetowych/formatu blended-learningu oraz elementów 
oceny. Kurs szkoleniowy odbywa się za pośrednictwem platformy Learning Management 
System, z wykorzystaniem plików multimedialnych. 
W razie potrzeby szkolenie może być dostosowane do prowadzenia z wykorzystaniem sesji 
synchronicznych i asynchronicznych.  
Sesje synchroniczne mogą być wykorzystane do: 

 Wzmocnienie kompetencji kierownika wolontariatu w odniesieniu do kontekstu 
więziennego 

 Udzielanie wskazówek dotyczących wiedzy teoretycznej 



 

 

 Wymiana praktyk 

 Omówienie sytuacji krytycznych.  

Cele 

Głównym celem szkolenia jest zwiększenie wiedzy i kompetencji do wykonywania zarządzania 
wolontariatem w kontekście więziennym.  
Celami szczegółowymi są:  

1. Zrozumienie najlepszych strategii interwencji wolontariusza w ramach celów systemu 
wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych  

2. Poznanie i zrozumienie najlepszych strategii wdrażania międzynarodowych 
standardów, norm i praw człowieka do zarządzania wolontariatem w kontekście 
więziennictwa 

3. Zwiększenie możliwości koordynatorów wolontariuszy w zakresie zarządzania 
wolontariuszami w celu skutecznej interwencji w kontekście więziennym. 

4. Rozumienie i promowanie pozytywnego wpływu wolontariatu na więźniów i 
społeczności zewnętrzne 

5. Projektowanie, wdrażanie i realizacja skutecznych programów wolontariatu w 
kontekście więziennictwa 

6. Określenie strategii promowania, motywowania i wspierania wolontariuszy.  

Efekty kształcenia 

Po zakończeniu szkolenia uczestnik nabędzie następujące kompetencje: 

o Zrozumienie roli zarządzania wolontariuszami w kontekście zakładu karnego 
o Stworzenie programu wolontariatu, który będzie realizowany w kontekście 

więziennym 
o Wiedza o tym, jak rekrutować, szkolić i zarządzać wolontariuszami w zakresie 

wolontariatu w zakładzie karnym 
o Wiedzieć, jak zorganizować szkolenie dla wolontariuszy w kontekście więziennym. 

Treść kursu 

Moduły: 

 Wprowadzenie do wolontariatu w systemie wymiaru sprawiedliwości i kontekście 
więziennym (4h online) 

 Prawa człowieka w kontekście więziennictwa - perspektywa resocjalizacyjna (4h 
online) 

 Profil koordynatora wolontariatu i profil koordynatora wolontariatu w kontekście 
więziennym (4h online) 

 Zarządzanie potencjałem ludzkim - rola przywództwa i motywacji (4h online) 

 Projektowanie i realizacja programów wolontariatu w kontekście więziennym (6h 
online) 

 Zdrowie fizyczne i psychiczne w kontekście więziennictwa (4h online) 

 Instrukcje dotyczące ochrony, bezpieczeństwa i zabezpieczeń (4h online) 

 Budowanie relacji, promowanie dobrego samopoczucia wolontariuszy (4h online) 

 Etyka w wolontariacie (4h online) 

 Współpraca służb więziennych z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego (4h 
online) 



 

 

 Monitoring i ewaluacja programów wolontariatu/interwencji & replikacja (4h online) 

 Reimagine Volunteering - kreatywność w wolontariacie (4h online) 

Godziny nauki 

Łącznie: 50 godzin 

Metody nauczania i uczenia się 

Za pośrednictwem platformy e-learningowej uczestnicy szkolenia będą mieli do dyspozycji 
wiedzę teoretyczną oraz przydatne materiały pomocnicze do nauki (np. artykuły, dokumenty 
legislacyjne i inne istotne publikacje). 

Podczas sesji synchronicznych kluczowe pojęcia wprowadzone na platformie e-learningowej 
zostaną poparte praktycznymi przykładami, a uczestnicy szkolenia zostaną zaproszeni do 
podzielenia się swoimi doświadczeniami. Program szkolenia da również uczestnikom możliwość 
zaprezentowania i omówienia zarówno wolontariatu krajowego, jak i polityk lokalnych. 
Powinno być miejsce na dyskusje oparte na praktycznych przykładach poprzez studia 
przypadków, odgrywanie ról i inne techniki w celu pogłębienia wiedzy na temat zarządzania 
wolontariatem w kontekście więziennym. 

Metoda oceny 

 Ocena jakości modułów 

 Obserwacja 

 Indywidualne przypisanie do platformy LMS 

 Zadania i działania grupowe (wspólne pisanie, odgrywanie ról) 

 Arkusze robocze 

 Studia przypadków 

 Ocena satysfakcji. 
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Kodeks postępowania 

Wymagane jest, aby uczący się ukończyli moduły online.   

Udział w sesjach synchronicznych (gdy uczestniczymy w szkoleniu w formacie grupowym) jest 
pożądany w celu zwiększenia stopnia osiągnięcia efektów uczenia się, wzmocnienia pojęć 
nabytych w trakcie sesji online oraz rozwiązania wszelkich wątpliwości związanych z modułami. 

Uczniowie muszą wypełniać zadania online w terminie, jako część uzgodnionego planu nauki.  
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Proces rozwoju i walidacji 

Program szkoleniowy Volpris został opracowany wspólnie przez wszystkich partnerów Volpris w trzyetapowym procesie rozwoju: badania, wymiana wiedzy i 
doświadczeń między partnerami projektu oraz dostosowanie do wyników pilotażu w każdym kraju partnerskim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Badania i pierwsze projekty 
programów nauczania 

Wymiana doświadczeń między 
partnerami i wzajemna 
weryfikacja 

Dostosowanie na podstawie 
wyników pilotów 
szkoleniowych 

Przeprowadzono badania istniejących 
programów szkoleniowych, aby zaprojektować 
szkolenie oparte na dowodach, poparte solidną 
teorią i/lub pracami empirycznymi. W oparciu o 
założone wyniki, zdefiniowano pierwszy projekt 
programu kursu, proponując w sumie 12 
modułów.  
 
Warsztaty walidacyjne dotyczące programów 
nauczania zostały przeprowadzone z udziałem 
kluczowych aktorów/ekspertów pracujących w 
systemie więziennictwa w celu zebrania 
cennych informacji zwrotnych i odpowiedniego 
dopracowania. 

 

Partnerzy wnieśli swoją wiedzę do opracowania 
treści szkolenia. 
 
Produkty końcowe można znaleźć na stronie 
internetowej Volpris: www.volpris.eu 

Szkolenie zostało przeprowadzone pilotażowo w pięciu krajach 
konsorcjum (Belgia, Niemcy, Polska, Portugalia i Rumunia). W 
sumie 31 uczestników (pracujących jako koordynatorzy 
wolontariatu) wzięło udział w pilotażu szkolenia Volpris.  
 
Podczas fazy pilotażowej uczestnicy mieli możliwość udzielenia 
informacji zwrotnej na temat treści i dostarczonych materiałów. 
Zastosowano następujące instrumenty ewaluacyjne: 

 Kwestionariusz satysfakcji ze szkolenia - patrz załącznik nr 1,  

 Ocena jakości modułów - patrz załącznik nr 2.  
 



     
 
 

 

Kluczowe ustalenia pilotów 

Kraj Format szkolenia Liczba 
uczestników 

Profil 
uczestników 

Informacje zwrotne dotyczące treści szkolenia Ocena ogólna 

Belgia 2 bezpośrednie 
sesje 

indywidualne na 
platformie 

szkoleniowej 

2  Koordynatorzy 
wolontariatu z 

organizacji 
wolontariackich 
działających w 

Zakładzie 
Karnym 

Opinie uczestników były w przeważającej większości 
pozytywne. Wyrażono prawdziwe zainteresowanie 

narzędziem, w tym wykorzystaniem go do animacji sesji 
tematycznych i szkolenia obecnych i przyszłych 
koordynatorów wolontariatu. Ponadto, w celu 
promowania procesu digitalizacji. W przypadku 

niepełnosprawności wzrokowej, narzędzie odpowiada 
na potrzebę integracji i dostępności (poprzez 

wykorzystanie ustawień audio). 

Sugestie dotyczące ulepszeń: Szkolenie zostało uznane 
za nieco "surowe" i ciężkie teoretycznie, więc może nie 
być odpowiednie dla każdego typu koordynatorów (np. 
tych z mniejszym zakresem obowiązków). Błędy 
językowe/tłumaczeniowe (tytuły, podtytuły, treść, lub 
w quizach) powinny zostać poprawione. Niektóre 
moduły zostały uznane za nieco zbyt obszerne. Dostęp 
do platformy powinien być łatwiejszy. 

Ogólna ocena była dobra.  Uczestnicy byli 
zadowoleni z platformy i ich oczekiwania 
zostały spełnione. Wspomnieli, że będą 

polecać szkolenie swoim kolegom.   

Niemcy E-learning online 8 2 VSO, 
pracownik 
socjalny, 
prawnik 

(oferujący 

Uczestnicy mogli dobrze poradzić sobie z ogromną 
ilością informacji ze względu na możliwość robienia 

indywidualnych przerw.  

Sugestie dotyczące ulepszeń: W pewnym momencie 
należy zachęcić trenerów do badania literatury w ich 

Interaktywny format jest bardzo przydatny 
i ułatwia odkrywanie nowych dziedzin, 
którymi początkowo nie byłeś zbytnio 
zainteresowany. Wszyscy uczestnicy 

stwierdzili, że obsługa jest intuicyjna i 



     
 
 

 

pomoc prawną 
w zakładzie 

karnym), 
wolontariusz, 3 
pracowników 

zakładu 
karnego, 1 
pracownik 

Ministerstwa 
Sprawiedliwości 

własnym języku. W celu pogłębienia badań i 
zapewnienia ich uczestnikom szkolenia powinny istnieć 
linki do lokalnych organizacji pozarządowych w języku 
ojczystym lub źródeł, w których można pogłębić swoją 
wiedzę na określone tematy (np. zdrowie psychiczne 

lub rodziny więźniów). 

wciągająca, nawet jeśli w niektórych 
momentach trzeba się upewnić, że każdy 

krok został dokładnie wykonany, aby 
ukończyć zadanie.  

Wszyscy uczestnicy stwierdzili, że były 
przynajmniej niektóre obszary kursu, w 
których informacje były dla nich nowe i 

przydatne zawodowo. Wszyscy pozytywnie 
odnieśli się do jakości treści szkolenia. 

Portugalia 100% online, z 
sesjami 

synchronicznymi i 
asynchronicznymi 

15 12 pracowników 
zakładów 
karnych, 2 

asystentów 
dyrektorów 

zakładów 
karnych i 1 
nauczyciel 

zakładu karnego 

Uczestnicy uznali szkolenie za przydatne, istotne i 
wnoszące wartość dodaną do ich pracy. Uczestnicy 

podkreślili znaczenie sesji synchronicznych jako 
sposobu dzielenia się wiedzą, pomysłami i wyzwaniami, 

przed którymi stoją różne zakłady karne w Portugalii. 
Wielu uczestników wspomniało, że szkolenie powinno 

być kontynuowane w formie bezpośredniej, aby 
pomysły i rozwiązania mogły być dyskutowane wśród 

personelu. 

Sugestie dotyczące ulepszeń: Niektórzy uczestnicy 
wskazywali, że platforma e-learningowa powinna być 

bardziej przyjazna dla użytkownika i umożliwiać 
pobieranie i drukowanie materiałów. 

Ogólnie rzecz biorąc, ocena szkolenia była 
bardzo pozytywna. Uczestnicy stwierdzili, 

że przekazane informacje (poprzez 
wszystkie moduły) były przydatne i 

dostosowane do ich potrzeb i oczekiwań. 

Rumunia 100% online, z 
sesjami 

synchronicznymi i 
asynchronicznymi 

6 Personel 
więzienny 

(psychologowie, 
pracownicy 

socjalni) 

Uczestnicy uznali, że szkolenie jest przydatne, a 
informacje ciekawe, ale sugerowali bardziej praktyczne 
podejście, choćby na platformie (więcej przykładów). 

Ogólna ocena była dobra.  Uczestnicy byli 
zadowoleni z platformy i ich oczekiwania 
zostały spełnione. Wspomnieli, że będą 

polecać szkolenie swoim kolegom.  



     
 
 

 

Polska B-learning , z 
sesjami 

synchronicznymi i 
asynchronicznymi 

7 Pracownicy 
więziennictwa 
(6), pracownicy 
organizacji 
pozarządowych 
(1) 

Uczestnicy szkolenia byli zadowoleni z pilotażu, uznali 
szkolenie za pouczające i interesujące. Poinformowali, 
że niektóre moduły są trudniejsze niż inne, np. moduł 

nr 5 wydaje się być dość wciągający. Zapewnili, że 
wrócą na to szkolenie, ponieważ jest ono bardzo 

pouczające i atrakcyjne.  

Uczestnicy szkolenia wyrazili zainteresowanie 
korzystaniem z kursu VOLPRIS w trybie offline, 

pobierając niektóre sekcje. 

Bardzo pozytywne, uczestnicy szkolenia z 
dużym przekonaniem polecą szkolenie 
swoim kolegom. Poinformowali, że ich 

zdaniem informacje są niezwykle 
przydatne, praktyczne i aktualne. 

Powiedzieli, że byłoby wspaniale, gdyby 
każda osoba zaangażowana w wolontariat 

w więzieniu miała dostęp do szkolenia 
przed rozpoczęciem działalności w tym 
sektorze - nawet pracownicy więzienia 

nauczyli się czegoś nowego dzięki 
modułom. Chcielibyśmy, aby dostęp do 

platformy był jak najszerszy. 



 

 

Krok po kroku do realizacji kursu 

1. SKONFIGUROWAĆ PROFIL UCZESTNIKÓW 

Szkolenie Volpris zostało zaprojektowane dla personelu więziennego, głównie osób 
odpowiedzialnych za koordynację programów wolontariatu w kontekście więziennym. 
Ponadto, szkolenie może być oferowane profesjonalistom z VSOs, którzy koordynują 
wolontariuszy w ramach CJS. 

2. PROCES REKRUTACJI 

Aby dotrzeć do zamierzonych odbiorców, ważne jest nawiązanie partnerstwa z kluczowymi 
organizacjami społecznymi i uniwersytetami, których profesjonaliści i klienci mogą skorzystać 
ze strategii szkolenia. Również poprzez media społecznościowe: można wyprodukować ulotkę 
rozpowszechniającą ofertę szkoleniową. 

3. SAMOOCENA UMIEJĘTNOŚCI 

Przed rozpoczęciem szkolenia zaproś uczestników do dokonania samooceny. Kwestionariusz 
samooceny został stworzony przez partnerstwo Volpris i ma na celu zmierzenie wiedzy / 
umiejętności uczestników na temat: "Wolontariat w systemie wymiaru sprawiedliwości w 
sprawach karnych i w kontekście więziennym"; "Prawa człowieka w kontekście więziennym"; 
Profil koordynatora wolontariatu & profil koordynatora wolontariatu w kontekście 
więziennym"; Zarządzanie potencjałem ludzkim - rola przywództwa i motywacji"; 
"Projektowanie i dostarczanie programów wolontariatu w kontekście więziennym"; "Zdrowie 
fizyczne i psychiczne w kontekście więziennym"; Ochrona, bezpieczeństwo i instrukcje 
bezpieczeństwa; "Budowanie relacji, promowanie dobrego samopoczucia wolontariuszy"; 
"Etyka w wolontariacie"; Współpraca partnerska między służbą więzienną a organizacjami 
społeczeństwa obywatelskiego". Zastosuj je przed i po szkoleniu, a będziesz mógł zmierzyć 
skuteczność swojej interwencji. 

4. TREŚĆ SZKOLENIA  

Na platformie e-learningowej Volpris można znaleźć treści szkoleniowe dostępne w języku 
angielskim.  

5. ORGANIZACJA SZKOLENIA 

Bardzo ważne jest, aby wziąć pod uwagę wszystkie aspekty dotyczące organizacji szkolenia, a 
mianowicie: 
 

 Oś czasu 

https://empowering.talentlms.com/catalog/info/id:158,cms_featured_course:1


 

 

Programy szkoleniowe (patrz wyżej) określają przewidywany czas trwania każdego modułu 
oraz całkowity czas trwania szkolenia. Jednakże, jak wspomniano wcześniej, organizacje mogą 
zaplanować i przeprowadzić szkolenie dostosowane do realiów panujących w danym kraju oraz 
do potrzeb danej grupy. Ważne jest również, aby podkreślić, że warsztaty / sesje synchroniczne 
powinny poświęcić wystarczająco dużo czasu na wątpliwości uczestników i dać im możliwość 
wymiany poglądów i doświadczeń, wzbogacając ich motywację i tworząc sieci między nimi. 

 Trenerzy 
Ważne jest, aby pracować jako zespół, zapewniając, że moduły są dostarczane w spójny i 
skuteczny sposób, bez powielania informacji. Zaleca się także, aby w zespole było co najmniej 
dwóch trenerów, którzy powinni wspólnie przygotowywać sesje, aby konsekwentnie 
prowadzić moduły. Powinni oni posiadać wiedzę na dany temat, aby móc odpowiedzieć na 
pytania i wątpliwości, które mogą pojawić się podczas warsztatów/sesji synchronicznych. 

 Platforma projektowa 
Platforma projektu jest doskonałym zasobem do organizacji i zarządzania szkoleniem, choć nie 
jest to obowiązkowe. Moduły powinny być dostępne dla uczestników przed 
warsztatami/sesjami synchronicznymi (co najmniej, 2 dni przed), tak aby uczestnicy mieli 
wystarczająco dużo czasu na zgłębienie treści i wykonanie ćwiczeń, jeśli jest to potrzebne. 

 Plany sesji 
Wszystkie sesje szkoleniowe muszą być przygotowane z wyprzedzeniem. Plany sesji muszą 
zawierać następujące informacje: nazwa modułu, czas trwania, format, cele, treści 
programowe, efekty kształcenia i działania. Wzorcowe plany sesji dla każdego modułu można 
zobaczyć poniżej. 

 Materiały 
W poniższych planach sesji modułów można zauważyć kilka działań związanych z tematem 
każdego modułu. Każda organizacja powinna jednak dostosować działania, ćwiczenia i 
dokumentację (głównie w zakresie przepisów krajowych) do kontekstu każdego kraju 
dotyczącego koordynacji wolontariatu w zakładach karnych. Materiały szkoleniowe i 
prezentacje powinny zostać przekazane uczestnikom, aby zawsze mogli z nich skorzystać w 
razie potrzeby. 

6. NADZÓR I OCENA 

Cały proces kursu powinien być nadzorowany i oceniany na każdym etapie. Każdy moduł 
posiada ankietę, która uwzględnia trafność treści, działanie trenerów oraz przestrzeń i warunki, 
w jakich odbywa się szkolenie. Ankieta ta powinna mieć otwartą przestrzeń na sugestie 
uczestników szkolenia.  

Ponadto, na zakończenie akcji szkoleniowej, uczestnicy powinni wypełnić ankietę satysfakcji, 
aby zrozumieć, jak bardzo byli zadowoleni z sesji szkoleniowych w następujących parametrach: 
organizacja, treść programu, trenerzy, relacja teoria/praktyka oraz rekomendacja szkolenia.  



 

 

Przegląd modułów  

Zamierzeni odbiorcy: Koordynatorzy wolontariuszy w środowisku więziennym 

Dostępne języki: angielski; francuski; niemiecki; polski; portugalski; rumuński 

Rozmieszczenie modułów 

MODUŁY PARTNER 
DEWELOPERSKI 

I. Wprowadzenie do wolontariatu w systemie wymiaru sprawiedliwości w 
sprawach karnych i kontekstu więziennego 

Bremen MOJ 

II. Prawa człowieka w kontekście więziennictwa - perspektywa 
resocjalizacyjna 

VBS 

III. Profil menedżera wolontariatu i profil menedżera wolontariatu w 
kontekście więziennym 

CPIP 

IV. Rozwój potencjału ludzkiego - rola Przywództwa i motywacji Centrum 
Wolontariatu w 
Lublinie 

V. Projektowanie i realizacja programów wolontariatu w kontekście 
więziennym 

Aproximar 

VI. Zdrowie fizyczne i psychiczne w kontekście więziennictwa Bremen MOJ 

VII. Ochrona, bezpieczeństwo i instrukcje dotyczące bezpieczeństwa CPIP 

VIII. Jak budować bezpieczne relacje z więźniami VBS 

IX. Etyka w wolontariacie Centrum 
Wolontariatu w 
Lublinie 

X. Współpraca pomiędzy służbami więziennymi a organizacjami 
społeczeństwa obywatelskiego 

Aproximar 

XI. Monitorowanie, ocena i powtarzalność programów/interwencji w 
zakresie wolontariatu 

CEV 

XII. Reimagine Volunteering - kreatywność w wolontariacie CEV 

 

  



 

 

Moduł I. Wprowadzenie do wolontariatu w 
systemie wymiaru sprawiedliwości i 
kontekście więziennym 

Podsumowanie 
modułu/ Główne 
treści 

"Celem kary pozbawienia wolności lub podobnych środków 
pozbawiających człowieka wolności jest przede wszystkim ochrona 
społeczeństwa przed przestępczością i ograniczenie recydywy. Cele te 
mogą być osiągnięte tylko wtedy, gdy okres pozbawienia wolności jest 
wykorzystywany do zapewnienia, w miarę możliwości, reintegracji takich 
osób ze społeczeństwem po zwolnieniu, tak aby mogły one prowadzić 
życie zgodne z prawem i samowystarczalne." 
Wzorcowe reguły minimalne ONZ (SMR) dotyczące traktowania 
więźniów, znane również jako reguły Nelsona Mandeli (reguła 4.1)  
Ten moduł wprowadzający poprowadzi nas od makro do mikro 
wolontariatu więziennego: zaczniemy od nakreślenia celów reformy 
więziennictwa i miejsca, jakie wolontariusze mają do odegrania w tym 
procesie. Będziemy kontynuować zarysowanie międzynarodowych 
standardów, które wspierają reformę w różnych reżimach i zobaczymy, 
czy i jak są one wdrażane na poziomie krajowym i regionalnym. Mając na 
uwadze te standardy, przyjrzymy się bliżej kontekstowi i wykorzystamy 
przykłady praktyk wolontariackich, aby podkreślić raz po raz unikalną 
pozycję, jaką zajmują VSO i wolontariusze i dlaczego jest ona ważna. Na 
koniec przejdziemy do pierwszej linii wdrażania partnerstwa 
wolontariuszy i VSO oraz pracy międzyagencyjnej, a także do tego, jak 
sprawić, by pozostać w granicach analizy potrzeb kluczowego 
beneficjenta. 

  

Plan i 
harmonogram 

Samodzielna nauka - 2 godz.  

 Wprowadzenie do wolontariatu w systemie wymiaru 
sprawiedliwości i kontekście więziennym 

 Międzynarodowe normy dotyczące ogólnej i szczególnej populacji 
więźniów 

 Zarządzanie wolontariatem w kontekście więziennym: Krajowe 
otoczenie prawne 

 Nowoczesny wolontariat w kontekście więziennictwa 

 Organizacje sektora wolontariatu w kontekście więziennictwa 

 Spraw, aby to zadziałało: uzyskanie zgody administracji zakładu 
karnego na działalność wolontariacką/partnerstwo 

Sesja synchroniczna - 2 godz. 

 Ćwiczenia praktyczne usprawniające przyswajanie treści) 

 Działania interaktywne (np. odgrywanie ról, analiza przypadków, 
burza mózgów) 

  



 

 

Efekty kształcenia 
dla modułu 
 

Po ukończeniu tego modułu uczestnicy szkolenia powinni umieć: 

 Identyfikacja i zrozumienie znaczenia kluczowych pojęć 
związanych z systemem wymiaru sprawiedliwości w sprawach 
karnych (CJS), kontekstem więziennictwa i wolontariatem w 
więziennictwie 

 Zrozumienie, dlaczego wolontariusze są ważni dla zakładów 
karnych i więźniów we współczesnym wymiarze sprawiedliwości 
w sprawach karnych 

 Zrozumienie, jak relacja wolontariacka poprawia ogólne warunki 
dla ofiar przestępstw, rodzin więźniów i dla szerszej społeczności.  

  

Cele modułu  Przedstawienie wolontariatu w systemie wymiaru 
sprawiedliwości w sprawach karnych 

 Przedstawić rolę organizacji sektora wolontariatu w kontekście 
więziennictwa 

 Przedstawienie norm międzynarodowych obejmujących ogólną i 
szczególną populację więźniów 

 Promowanie wolontariatu w kontekście więziennym  

 Przedstaw kilka przykładów programów wolontariatu w 
kontekście więziennym. 

  

Metody oceny 
 Ocena jakości modułu po zakończeniu modułu 

 Na zakończenie szkolenia (ankieta satysfakcji) 
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Moduł II. Prawa człowieka w kontekście 
więziennictwa - perspektywa resocjalizacyjna 

Podsumowanie 
modułu/ Główne 
treści 

Moduł zawiera podstawowe informacje na temat Praw Człowieka w 
więziennictwie. A dokładniej o międzynarodowych standardach Praw 
Człowieka, jakie są ich źródła, jak wpływają na proces resocjalizacji i jak 
definiuje się resocjalizację. Wolontariusze muszą być poinformowani o 
Prawach Człowieka, aby je promować i chronić, ponieważ ich praca może 
mieć wpływ na ich realizację w więzieniu. Moduł ma również na celu 
umożliwienie kierownikom uwrażliwienie wolontariuszy na sytuacje, w 
których Prawa Człowieka mogą zostać naruszone. Pokazuje rozwój 
dzisiejszych Standardów Praw Człowieka i jak stały się one skuteczne. 
Wiedza jest kluczem, więc główny nacisk kładzie się na dostarczenie 
informacji i wyposażenie wolontariuszy i kierowników w umiejętność 
oceny sytuacji i praktyk z punktu widzenia praw człowieka. Proces ten 
ma być wspierany przez przewidywane ćwiczenia praktyczne. 

  

Plan i 
harmonogram 

Samodzielna nauka - 2 godz.  

 Wprowadzenie. 

 Czym są Prawa Człowieka i skąd się biorą? 

 Co to jest rehabilitacja? 

 Prawa człowieka w kontekście rehabilitacji 
o Świat zewnętrzny 
o Porady prawne 
o Praca i edukacja 
o Godność 
o Wartość jako istoty ludzkiej 

 Quiz 

Sesja synchroniczna - 2 godz. 

 Ćwiczenie 1: Pierwszy dzień w więzieniu (55 min) 

 Ćwiczenie 2: Podczas pobytu w więzieniu (55 min) 

  

Efekty kształcenia 
dla modułu 
 

Po ukończeniu tego modułu uczestnicy szkolenia powinni umieć: 

 Przekazanie wolontariuszom informacji o prawach człowieka w 
kontekście więziennym 

 Uwrażliwienie wolontariuszy na zlecenie rehabilitacji z różnych 
źródeł 

 Uwrażliwienie wolontariuszy na sytuacje trudne 

 Nauczyć i zastosować wiedzę oraz powiązać ją z działalnością 
wolontariacką 

 Umożliwienie wolontariuszom oceny sytuacji i sposobu 
reagowania. 

 Podanie źródeł do głębszych badań.  



 

 

  

Cele modułu  Dostarczanie informacji na temat międzynarodowych standardów 
praw człowieka istotnych dla pracy wolontariuszy 

 Uwrażliwienie koordynatorów wolontariatu na ich rolę w 
promowaniu i ochronie praw człowieka  

 Udzielanie informacji na temat rehabilitacji 

 Zerwanie związku między prawami człowieka a rehabilitacją  

 Zrozumienie, że nawet jeśli trudno jest znaleźć termin "Prawa 
człowieka" w krajowym prawie pisanym i/lub ustawodawstwie, to 
przepisy są nadal wiążące.  

  

Metody oceny 
 Ocena jakości modułu po zakończeniu modułu 

 Na zakończenie szkolenia (ankieta satysfakcji) 
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Moduł III. Profil koordynatora wolontariatu i 
profil koordynatora wolontariatu w 
kontekście więziennym 

Podsumowanie 
modułu/ Główne 
treści 

Moduł proponuje jasne, systematyczne zrozumienie profilu kompetencji 
koordynatora wolontariatu, dostosowanego do kontekstu więziennego, 
oferując krytyczny przegląd istniejącej literatury, skupiając się na tym, co 
oznacza skuteczna koordynacja wolontariatu, jakie obowiązki obejmuje 
ta złożona rola oraz możliwość zastosowania ram kompetencji do 
koordynatorów wolontariatu w systemie wymiaru sprawiedliwości w 
sprawach karnych. Biorąc pod uwagę złożoność środowiska 
organizacyjnego, moduł ten będzie również odnosił się do wyzwań, które 
mogą pojawić się podczas koordynowania wolontariuszy w więzieniu, 
podkreślając wykorzystanie ustrukturyzowanych profili w określaniu 
obowiązków i oczekiwań, w celu przezwyciężenia barier, zwiększenia 
legitymizacji i zapewnienia trwałości i skuteczności programów 
wolontariackich. 

  

Plan i 
harmonogram 

Samodzielna nauka - 2 godz.  

 Wstęp  

 Koordynacja zespołów wolontariuszy 

 Profil zawodowy koordynatorów wolontariatu 

 Profil kompetencyjny koordynatorów wolontariatu 

 Uwagi i zadania 

 Bariery i wyzwania  

 Quiz 

Sesja synchroniczna - 2 godz. 

 Powitanie i wprowadzenie (10 min) 

 Przełamanie lodów i wprowadzenie do tematu (20 min) 

 Przegląd pojęć zawartych w sekcji A (15 min) 

 Aktywność interaktywna: Burza mózgów i dyskusja kierowana (20 
min) 

 Aktywność interaktywna: Burza mózgów i dyskusja kierowana (30 
min) 

 Przegląd pojęć - powtórzenie gry w drzewo słów (15 min) 

 Wnioski i krótkie wprowadzenie do następnego MOD (5 min) 

  

Efekty kształcenia 
dla modułu 
 

Po ukończeniu tego modułu uczestnicy szkolenia powinni umieć: 

 Zrozumieć, czym jest wolontariat 

 Zrozumienie, w jaki sposób wolontariusze mogą wspomagać 
systemy wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych  

 Uznanie potrzeby wielodyscyplinarnej koordynacji działań 



 

 

 Zrozumienie roli i obowiązków koordynatorów 

 Zrozumienie, dlaczego profile kompetencji są przydatne 

 Wyjaśnij zadania związane z koordynacją pracy wolontariuszy 

 Uświadom sobie wyzwania i bariery, z jakimi mogą spotkać się 
koordynatorzy. 

  

Cele modułu  Wyjaśnij koncepcję zarządzania wolontariuszami 

 Przedstaw rolę i obowiązki koordynatora wolontariatu 

 Podkreślenie wspólnych praktyk, odpowiedzialności i zadań 
wolontariuszy  

 Rozpoznać kompetencje potrzebne do efektywnej koordynacji 
wolontariatu 

 Promowanie potrzeby stosowania podejść multidyscyplinarnych 

 Określenie barier dla wolontariatu w CJS i praca nad ich 
pokonaniem. 

  

Metody oceny 
 Ocena jakości modułu po zakończeniu modułu 

 Na zakończenie szkolenia (ankieta satysfakcji) 

  

Odniesienia 
bibliograficzne 
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Social Distance, Obligation, and Reciprocity. Service-Learning & 
Civic Engagement. 
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Education. 

Schink, A., & Ullian, L. (2007). Kompetencje zarządzania 
wolontariuszami: Overview. Augusta: Commission for Community 
Service. 

Smith, K., Cordery, C., & Dutton, N. (2010). Managers Matter: Who 
Manages New Zealand's Volunteers. Victoria University of 
Wellington. 

Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych. (2008). Volunteer 
Programs: Enhancing Public Safety by Leveraging Resources: A 
Guide for Law Enforcement Agencies. Departament Sprawiedliwości 
Stanów Zjednoczonych. 
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Moduł IV. Rozwój potencjału ludzkiego - rola 
przywództwa i motywacji 

Podsumowanie 
modułu/ Główne 
treści 

Moduł dostarcza pakiet niezbędnej wiedzy i umiejętności do 
efektywnego zarządzania wolontariuszami w jednostce penitencjarnej. 
Uczestnicy poznają style zarządzania wolontariuszami oraz metody 
motywowania wolontariuszy do aktywności na rzecz beneficjentów i 
stałego podnoszenia swoich kompetencji. 

  

Plan i 
harmonogram 

Samodzielna nauka - 2 godz.  

 Zarządzanie zasobami ludzkimi 

 Zarządzanie potencjałem ludzkim (HPM) i jego korzyści 

 Rola lidera 

 Współpraca z wolontariuszami (strategie komunikacji, 
zarządzanie zadaniami) 

 Interaktywny test wiedzy  

Sesja synchroniczna - 2 godz. 

 Ćwiczenie interaktywne: Studia przypadków (35 min) 

 Krótka przerwa (10 min) 

 Ćwiczenie interaktywne (burza mózgów): Daję, biorę (20 min) 

 Ćwiczenie interaktywne: Skaczący statek (40 minut) 

  

Efekty kształcenia 
dla modułu 
 

Po ukończeniu tego modułu uczestnicy szkolenia powinni umieć: 

 Poznanie i zrozumienie koncepcji zarządzania potencjałem 
ludzkim (HPM) 

 Określenie korzyści płynących z podejścia HPM - ciągły wzrost 

 Poznanie i rozróżnienie stylów przywództwa umożliwiających 
efektywne zarządzanie wolontariuszem w kontekście 
wolontariatu w zakładzie karnym 

 Identyfikuje strategie i kanały komunikacji z wolontariuszami i 
potrafi je zastosować w praktyce 

 Prowadzenie efektywnego zarządzania w wolontariacie 
więziennym (asertywność, otwarta komunikacja, umiejętności 
negocjacyjne, umiejętności unikania i rozwiązywania konfliktów, 
motywowanie wolontariuszy) 

 Projektowanie programów wolontariatu, ich wdrażanie i 
zarządzanie nimi w czasie. 

  

Cele modułu  Poznaj koncepcję zarządzania potencjałem ludzkim (HPM) i 
korzyści z niej płynące 

 Wyposażenie uczestników/koordynatorów wolontariatu 
(menedżerów) w wiedzę i narzędzia do efektywnego zarządzania 
zasobami ludzkimi 



 

 

 Zwiększenie kompetencji uczestników w zakresie opracowywania, 
wdrażania i realizacji programów wolontariatu 

 Podniesienie umiejętności komunikacyjnych (w tym 
międzykulturowego podejścia do komunikacji), organizacyjnych i 
interpersonalnych uczestników w celu skutecznej komunikacji z 
wolontariuszami i odpowiednimi podmiotami w zakładzie 
karnym. 

  

Metody oceny 
 Ocena jakości modułu po zakończeniu modułu 

 Na zakończenie szkolenia (ankieta satysfakcji) 

  

Odniesienia 
bibliograficzne 
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Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.   
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Moduł V. Projektowanie i realizacja 
programów wolontariatu w kontekście 
więziennym 

Podsumowanie 
modułu/ Główne 
treści 

Moduł ten koncentruje się na informacjach i głównych krokach, które 
powinni wykonać koordynatorzy wolontariatu, aby wdrożyć udany 
program wolontariatu w kontekście więziennym, podczas planowania, 
rekrutacji, struktury, wdrażania i ewaluacji nowych programów 
wolontariatu. 

  

Plan i 
harmonogram 

Samodzielna nauka - 2 godz.  

 Wstęp 

 Definicja wolontariusza 

 Projektowanie i realizacja programów wolontariatu w kontekście 
więziennictwa 
o Krok 1. Planowanie programu i ocena potrzeb 
o Krok 2: Zaangażowanie wolontariuszy 
o Krok 3: Szkolenie wolontariuszy (i orientacja) 
o Krok 4: Doradztwo/wsparcie dla wolontariuszy 
o Krok 5: Nadzór i ocena 

 Treść szkolenia 

 Rekrutacja wolontariuszy 

 Słowa przyjazne wolontariuszom 

 Aktywność - Quiz 

Sesja synchroniczna - 2 godz. 

 Ćwiczenie 1 - Przełamanie lodów: twoja największa nadzieja (5 
min.) 

 Ćwiczenie 2 - Ćwiczenie interaktywne: Oceń wstępne warunki 
swojej organizacji do oceny Programu Wolontariatu (15 min.) 

 Prezentacja - treści uzupełniające do rozdziału "Krok 1. 
Planowanie programu i ocena potrzeb" (10 min.) 

 Prezentacja - Dobre praktyki programu wolontariatu (10 min.) 

 Ćwiczenie 3 - Ćwiczenie interaktywne: Burza mózgów: Refleksja 
nad wstępnym etapem "Treści szkolenia" (15 min.) 

 Przerwa (10 min.) 

 Prezentacja - Krótki przegląd struktury programów kursów 
zaproponowanych przez projekt Jive (2016b) dla szkolenia 
wolontariuszy (10 min.) 

 Prezentacja - Dobre praktyki w procesie rozmowy kwalifikacyjnej 
z wolontariuszem (5 min.) 

 Ćwiczenie 4 - Zajęcia interaktywne: Tworzenie przewodnika do 
wywiadu w procesie rekrutacji wolontariuszy (20 min.) 

 Prezentacja - rozmowa nieformalna i rekrutacja online (10 min.) 



 

 

 Ćwiczenie 5 - Arkusz roboczy: Analiza SWOT (15 min.) 

 Przerwa (10 min.) 

 Ćwiczenie 6 - Arkusz roboczy: Mapa interesariuszy (20 min.) 

 Ćwiczenie 7 - Aktywność interaktywna: Co? Dlaczego? Gdzie? 
Kiedy? Jak (20 min.) 

 Krótki wniosek - zamknięcie sesji (5 min.) 

  

Efekty kształcenia 
dla modułu 
 

Po ukończeniu tego modułu uczestnicy szkolenia powinni posiadać 
następujące umiejętności: 

 Mobilizowanie umiejętności do przeprowadzenia ewaluacji 
potrzeb w zakresie programów wolontariatu w kontekście 
więziennictwa 

 Określenie i znajomość sposobów wdrażania kluczowych kroków 
w projektowaniu programów wolontariatu w kontekście 
więziennictwa 

 Znać i rozumieć znaczenie spełniania standardów jakości dla 
działań wolontariackich zgodnie z odpowiednimi przepisami i 
regulacjami zakładu karnego 

 Wdrożenie programu wolontariatu w kontekście więziennym 

 Wiedzieć, jak zaprojektować i wdrożyć szkolenie dla wolontariuszy 
w kontekście więziennictwa 

 Wiedza, jak zidentyfikować i nawiązać kontakt z kluczowymi 
interesariuszami 

 Promowanie świadomości na temat potrzeby zagwarantowania 
trwałości/replikacji programu wolontariatu. 

  

Cele modułu  Podkreślenie znaczenia oceny potrzeb 

 Podkreślenie znaczenia informacji zwrotnych od wolontariuszy 
oraz komunikacji z personelem zaangażowanym w działania 
wolontariackie. 

 Określenie, jak zaprojektować program wolontariatu (od projektu 
do realizacji) 

 Promowanie definicji specyfikacji roli wolontariusza  

 Podkreślenie znaczenia posiadania ustalonego procesu rekrutacji 

 Zestaw jak założyć szkolenie dla wolontariuszy (krok po kroku) 

 Różne metodologie szkoleniowe i style uczenia się 

 Kluczowe zagadnienia, które należy uwzględnić podczas szkolenia 
wolontariuszy w zakładzie karnym 

 Przedstawić narzędzia do zarządzania wolontariuszami  

 Podkreślenie znaczenia trwałości programu wolontariatu 

 Przedstawić program kursu zawierający minimalne treści 
szkoleniowe do przeszkolenia wolontariuszy 

 promować znaczenie skutecznego systemu komunikacji w 
zakładzie karnym 



 

 

 Przedstawić narzędzia do zbierania informacji zwrotnych od 
wolontariuszy i stale komunikować się z innymi pracownikami 
zakładu karnego zaangażowanymi w działania wolontariackie 

 Pomoc koordynatorom wolontariatu w planowaniu i prowadzeniu 
sesji szkoleniowych mających na celu umożliwienie 
koordynatorowi wolontariatu efektywne wykonywanie 
powierzonych mu zadań i obowiązków. 

  

Metody oceny 
 Ocena jakości modułu po zakończeniu modułu 

 Na zakończenie szkolenia (ankieta satysfakcji) 

  

Odniesienia 
bibliograficzne 
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Moduł VI. Zdrowie fizyczne i psychiczne w 
kontekście więziennym 

Podsumowanie 
modułu/ Główne 
treści 

Ten rozdział pomoże Ci przekazać etyczne i społeczno-ekonomiczne 
uwarunkowania opieki zdrowotnej. W pierwszej kolejności 
przedstawimy kluczowe kwestie, które należy podkreślić w rozmowach 
ze stażystami, a mianowicie dlaczego zdrowie fizyczne i psychiczne jest 
równie ważne w zakładzie karnym, jak w ogólnodostępnych systemach 
opieki zdrowotnej, a także jakie dodatkowe korzyści rehabilitacyjne 
można odnieść dzięki połączonej wewnętrznej i zewnętrznej opiece 
zdrowotnej. W dalszej części rozdziału pokażemy, jak te krytyczne 
kwestie dotyczące opieki zdrowotnej są podkreślane w istniejących 
międzynarodowych standardach dla zakładów karnych. Następnie 
krótko przedstawimy choroby zakaźne i niezakaźne, które stanowią 
większe obciążenie w zakładach karnych, z uwzględnieniem podejścia 
obejmującego cały zakład karny, pracowników, wolontariuszy i 
odwiedzających. W kolejnych dwóch rozdziałach skupimy się na 
nadużywaniu substancji i paleniu tytoniu jako zagrożeniach zdrowotnych 
o wysokiej częstości występowania w zakładach karnych. Następnie 
poświęcamy jeden rozdział szczególnym względom zdrowotnym dla 
znanych grup wrażliwych w więzieniu. Na zakończenie powracamy do 
kwestii opieki zdrowotnej w całym zakładzie karnym, tym razem ze 
strategicznej perspektywy zarządzania opieką zdrowotną.  
"Nie możemy wystarczająco często powtarzać, że zdrowie jest prawem 
człowieka, do którego każdy ma prawo, niezależnie od tego, kim jest. 
Wspólnie powinniśmy zaspokajać potrzeby niezasłużonych, 
zmarginalizowanych i najbardziej wrażliwych populacji Regionu. 
Naszym moralnym obowiązkiem jest uczynienie zdrowia w pełni 
integracyjnym i niedyskryminującym w każdym kontekście; jest to 
kluczowe dla naszego rozumienia powszechnego zasięgu zdrowia." Dr 
Hans Henri P. Kluge, Dyrektor Regionalny WHO na Europę 

  



 

 

Plan i 
harmonogram 

Samodzielna nauka - 2 godz.  

 Dlaczego zdrowie w zakładzie karnym jest ważne? 

 Dlaczego zdrowie psychiczne w więzieniu jest ważne? 

 Międzynarodowe normy dotyczące więziennej opieki zdrowotnej 

 Choroby zakaźne 

 Choroby niezakaźne 

 Nadużywanie substancji i alkoholu   

 Palenie a zdrowie jamy ustnej 

 Grupy podatne na zagrożenia 

 Wspólna strategia zdrowotna dla pracowników, wolontariuszy i 
osób odwiedzających zakłady karne  

 

Sesja synchroniczna - 2 godz. 

 Interaktywna burza mózgów: Jak przyczynisz się do zdrowego 
środowiska i zdrowych społeczności w zakładzie karnym?  (15 
min.) 

 Działanie interaktywne (burza mózgów): COVID-19 i więzienia: 
tworzenie scenariuszy retrospektywnych (30 min.) 

 Arkusz roboczy: Wolontariat i granice zawodowe (25 min.) 

 Krótka przerwa (10 min.) 

 Ćwiczenie interaktywne (odgrywanie ról): Aktywne słuchanie (35 
min.) 

 Zakończenie (5 min.) 

  

Efekty kształcenia 
dla modułu 
 

Po ukończeniu tego modułu uczestnicy szkolenia powinni umieć: 

 Określenie wspólnych problemów dotyczących zdrowia 
fizycznego i psychicznego więźniów 

 Określenie międzynarodowych standardów dotyczących 
więziennej opieki zdrowotnej 

 Zidentyfikuj zasoby, aby poinformować siebie i szersze grono 
kolegów o tym, jak można poprawić te powszechne problemy   

 Wprowadzenie w życie strategii zapewniających odpowiednią 
opiekę i wsparcie w zakresie zdrowia psychicznego w więzieniu. 

  

Cele modułu  Przedstawić ważne międzynarodowe standardy promocji zdrowia 
więziennego i psychicznego, wzmacniając, że opieka zdrowotna 
jest prawem, a państwo ma obowiązek opieki 

 Podkreślenie wartości współpracy z systemami zdrowia 
publicznego i systemami społecznymi (oraz organizacjami 
wspierającymi świadczenie usług) w celu zapewnienia ciągłości 
opieki przed- i po-więziennej. 

 Zapewnienie holistycznego podejścia do zdrowia w zakładzie 
karnym - ramy prawne, polityka zarządzania zdrowiem w 
zakładzie karnym i praktyka na pierwszej linii muszą się wzajemnie 
uzupełniać 



 

 

 Przedstawienie krótkiego przeglądu istotnych wyzwań związanych 
ze zdrowiem fizycznym i psychicznym w zakładach karnych, ze 
szczególnym uwzględnieniem rodzajów reżimu i grup szczególnie 
zagrożonych 

 Poznaj strategie zapewniające odpowiednią opiekę i wsparcie w 
zakresie zdrowia psychicznego w zakładzie karnym 

 Promowanie rehabilitacyjnej wartości opieki zdrowotnej i 
psychicznej rozpoczętej w areszcie i kontynuowanej po 
zwolnieniu. 

 Pokaż, że istnieją przyjazne dla czasu i zasobów finansowych 
sposoby podnoszenia świadomości korzyści płynących z lepszej 
opieki zdrowotnej i psychicznej dla wszystkich interesariuszy 
środowiska więziennego. 

  

Metody oceny 
 Ocena jakości modułu po zakończeniu modułu 

 Na zakończenie szkolenia (ankieta satysfakcji) 

  

Odniesienia 
bibliograficzne 

Active Listening (2021) | SkillsYouNeed. (n.d.). Retrieved 28 April 2021, 
from https://www.skillsyouneed.com/ips/active-listening.html.  

Aerts, A., Hauer, B., Wanlin, M., & Veen, J. (2006). Gruźlica i kontrola 
gruźlicy w europejskich więzieniach. The International Journal of 
Tuberculosis and Lung Disease, 10(11), 1215-1223. 

Allwright, P. (2000). Prevalence of antibodies to hepatitis B, hepatitis C, 
and HIV and risk factors in Irish prisoners: Results of a national cross 
sectional survey. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10884256/  

Andreoli, S. (2014). Prevalence of Mental Disorders among Prisoners in 
the State of Sao Paulo, Brazil. 
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone
.0088836  

April Strategy for Modernising Dental Services for Prisoners in England-
PDF Free Download. (n.d.). Retrieved 28 April 2021, from 
https://docplayer.net/13782688-April-2003-strategy-for-
modernising-dental-services-for-prisoners-in-england.html.  

AWARE Study Manual. (n.d.). AWARE Cross-Sectoral Awareness Building 
on Mental Health Needs in the Criminal Justice System and on 
Release. Retrieved 27 April 2021, from http://www.aware-
project.org/aware-study-manual.html.  

Bastick, M., & Townhead, L. (2008). Kobiety w więzieniu: Komentarz do 
standardowych minimalnych zasad ONZ dotyczących traktowania 
więźniów. Biuro Organizacji Narodów Zjednoczonych Quaker. 

Bhui, H. S. (2008). Rasa a wymiar sprawiedliwości w sprawach karnych. 
SAGE. 

Doyle, A. (n.d.). Ważne umiejętności i techniki aktywnego słuchania. The 
Balance Careers. Retrieved 28 April 2021, from 
https://www.thebalancecareers.com/active-listening-skills-with-
examples-2059684.  

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10884256/
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0088836


 

 

Coleman, E., Bockting, W., Botzer, M., Cohen-Kettenis, P., DeCuypere, 
G., Feldman, J., Fraser, L., Green, J., Knudson, G., & Meyer, W. J. 
(2012). Standards of care for the health of transsexual, transgender, 
and gender-nonconforming people, version 7. International Journal 
of Transgenderism, 13(4), 165-232. 

Connolly, M. D., Zervos, M. J., Barone, C. J., Johnson, C. C., & Joseph, C. 
L. M. (2016). The Mental Health of Transgender Youth: Advances in 
Understanding. Journal of Adolescent Health, 59(5), 489-495. 
https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2016.06.012  

Covington, S. S. (2007). Kobiety i system wymiaru sprawiedliwości w 
sprawach karnych. Women's Health Issues, 17(4), 180-182. 

Dara, M., Croix-Rouge, C. international de la, & santé, O. mondiale de la 
(2009). Wytyczne dotyczące kontroli gruźlicy w więzieniach. USAID. 

Detrick, S., Doek, J. E., & Cantwell, N. (1992). Konwencja Narodów 
Zjednoczonych o prawach dziecka: A guide to the" travaux 
preparatoires". Martinus Nijhoff Publishers. 

Dyskryminacja Romów w systemach karnych i więziennych w Rumunii. 
(n.d.). Penal Reform International. Retrieved 13 May 2021, from 
https://www.penalreform.org/resource/discrimination-roma-
criminal-justice-prison-systems-romania/.  

Fazel, S., & Baillargeon, J. (2011). The health of prisoners. The Lancet, 
377(9769), 956-965. https://doi.org/10.1016/S0140-
6736(10)61053-7  

Fazel, S., Hayes, A. J., Bartellas, K., Clerici, M., & Trestman, R. (2016). 
Zdrowie psychiczne więźniów: Prevalence, adverse outcomes, and 
interventions. The Lancet Psychiatry, 3(9), 871-881. 
https://doi.org/10.1016/S2215-0366(16)30142-0  

Fazel, S., & Seewald, K. (2012). Ciężkie choroby psychiczne u 33 588 
więźniów na całym świecie: Przegląd systematyczny i analiza meta-
regresji. The British Journal of Psychiatry, 200(5), 364-373. 
https://doi.org/10.1192/bjp.bp.111.096370  

Więźniowie zagraniczni. (n.d.). PrisonWatch. Retrieved 13 May 2021, 
from https://prisonwatch.org/foreign-prisoners/.  

Gatherer, A., Jürgens, R., & Stöver, H. (2007). Zdrowie w więzieniach: A 
WHO guide to the essentials in prison health. Europejskie Biuro 
Regionalne WHO. 

Graham, K., & Livingston, M. (2011). The Relationship between Alcohol 
and Violence - Population, Contextual and Individual Research 
Approaches. Drug and Alcohol Review, 30(5), 453-457. 
https://doi.org/10.1111/j.1465-3362.2011.00340.x  

Herbert, K., Plugge, E., Foster, C., & Doll, H. (2012). Prevalence of risk 
factors for non-communicable diseases in prison populations 
worldwide: A systematic review. The Lancet, 379(9830), 1975-1982. 
https://doi.org/10.1016/S0140-6736(12)60319-5  

Strona główna | Przegląd i opracowanie polityki dotyczącej osób LGBTI: 
(n.d.). Pobrane 28 kwietnia 2021, z https://info.nicic.gov/lgbti/.  

Strona internetowa projektu It Gets Better. (2017, September 23). It Gets 
Better. https://itgetsbetter.org/about/  

https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2016.06.012
https://doi.org/10.1016/S0140-6736(10)61053-7
https://doi.org/10.1016/S0140-6736(10)61053-7
https://doi.org/10.1016/S2215-0366(16)30142-0
https://doi.org/10.1192/bjp.bp.111.096370
https://doi.org/10.1111/j.1465-3362.2011.00340.x
https://doi.org/10.1016/S0140-6736(12)60319-5
https://itgetsbetter.org/about/


 

 

Przegląd Lammy'ego: Raport końcowy. (n.d.). GOV.UK. Retrieved 13 May 
2021, from https://www.gov.uk/government/publications/lammy-
review-final-report.  

Losing Track of Time. (2013, 2 lutego). Fundacja Zdrowia Psychicznego. 
https://www.mentalhealth.org.uk/publications/losing-track-time  

Mallik-Kane, K., & Visher, C. A. (2008). Zdrowie i ponowne wejście do 
więzienia: How physical, mental, and substance abuse conditions 
shape the process of reintegration. Urban Institute Justice Policy 
Center Washington, DC. 

Mallon, G. P. (1999). Praktyka z dziećmi transpłciowymi. Journal of Gay 
& Lesbian Social Services, 10(3-4), 49-64. 

Zdrowie psychiczne w zakładach karnych. (n.d.). Retrieved 27 April 2021, 
from 
http://www.prisonreformtrust.org.uk/WhatWeDo/ProjectsResear
ch/Mentalhealth.  

Molendijk, B., Horst, G. T., Kasbergen, M., Truin, G.-J., & Mulder, J. 
(1996). Dental health in Dutch drug addicts. Community Dentistry 
and Oral Epidemiology, 24(2), 117-119. 
https://doi.org/10.1111/j.1600-0528.1996.tb00826.x  

Norman, B. (2018, August 7). Wskazówki dla trenerów: Ćwiczenia 
aktywnego słuchania [Tekst]. TrainingZone. 
https://www.trainingzone.co.uk/develop/cpd/trainers-tips-active-
listening-exercises  

Gotowość, zapobieganie i kontrola COVID-19 w więzieniach i innych 
miejscach pozbawienia wolności: Interim guidance, 8 lutego 2021 
(opracowane przez WHO/Europe). (n.d.). Retrieved 28 April 2021, 
from https://www.euro.who.int/en/health-topics/health-
determinants/prisons-and-health/focus-areas/prevention-and-
control-of-covid-19-in-prisons-and-other-places-of-
detention/preparedness,-prevention-and-control-of-covid-19-in-
prisons-and-other-places-of-detention-interim-guidance,-8-
february-2021-produced-by-whoeurope.  

Więzienia a zdrowie. (n.d.). Retrieved 27 April 2021, from 
https://www.euro.who.int/en/publications/abstracts/prisons-and-
health.  

Quaker Council for EuropeanAffairs. (2007). Kobiety w więzieniach: 
Przegląd warunków w państwach członkowskich Rady Europy. 
Quaker Council for European Affairs, Bruksela, Belgia. 

Rabuy, B., & Kopf, D. (2015). Więzienia ubóstwa: Uncovering the pre-
incarceration incomes of the imprisoned. Prison Policy Initiative, 9. 

Reaching out, reaching in | Centrum Zdrowia Psychicznego. (n.d.). 
Pobrane 28 kwietnia 2021, z 
https://www.centreformentalhealth.org.uk/publications/reaching-
out-reaching.  

Smith, C. (2002). 'Zdrowe więzienia': A contradiction in terms? 
https://scholar.google.com/scholar_lookup?hl=en&volume=39&p
ublication_year=2000&pages=339-

https://www.mentalhealth.org.uk/publications/losing-track-time
https://doi.org/10.1111/j.1600-0528.1996.tb00826.x
https://www.trainingzone.co.uk/develop/cpd/trainers-tips-active-listening-exercises
https://scholar.google.com/scholar_lookup?hl=en&volume=39&publication_year=2000&pages=339-53&journal=The+Howard+Journal&author=C.+Smith&title=Healthy+prisons%3A+a+contradiction+in+terms%3F
https://scholar.google.com/scholar_lookup?hl=en&volume=39&publication_year=2000&pages=339-53&journal=The+Howard+Journal&author=C.+Smith&title=Healthy+prisons%3A+a+contradiction+in+terms%3F


 

 

53&journal=The+Howard+Journal&author=C.+Smith&title=Health
y+prisons%3A+a+contradiction+in+terms%3F  

Spaulding, A. C., Weinbaum, C. M., Lau, D. T.-Y., Sterling, R., Seeff, L. B., 
Margolis, H. S., & Hoofnagle, J. H. (2006). A Framework for 
Management of Hepatitis C in Prisons. Annals of Internal Medicine, 
144(10), 762-769. https://doi.org/10.7326/0003-4819-144-10-
200605160-00010  

Stojanovski, V. (2009). Pre-trial detention of foreigners in the European 
Union. Annals - Juridical Science Series, 2, 85-108. 

The Fenway Institute (2019). Emerging Best Practices for the 
Management and Treatment of Incarcerated Lesbian, Gay, Bisexual, 
Transgender, and Intersex (LGBTI) Individuals. The Fenway Institute, 
1-88 

Tłumaczenie publikacji EMCDDA | www.emcdda.europa.eu. (n.d.). 
Pobrane 13 maja 2021 r., z 
https://www.emcdda.europa.eu/publications/translating_en.  

Vacca, J. S. (2004). Educated Prisoners Are Less Likely to Return to Prison. 
Journal of Correctional Education, 55(4), 297-305. 

Van den Bergh, B. J., Gatherer, A., Fraser, A., & Moller, L. (2011). 
Uwięzienie a zdrowie kobiet: Obawy dotyczące wrażliwości na płeć, 
praw człowieka i zdrowia publicznego. Bulletin of the World Health 
Organization, 89, 689-694.  

Viggiani, N. D. (2007). Niezdrowe więzienia: Exploring structural 
determinants of prison health. Sociology of Health & Illness, 29(1), 
115-135. https://doi.org/10.1111/j.1467-9566.2007.00474.x  

Wagstaff, A. (2002). Ubóstwo i nierówności w sektorze zdrowia. Bulletin 
of the World Health Organization, 80, 97-105. 
https://doi.org/10.1590/S0042-96862002000200004  

Światowa Lista Więźniów Kobiecych (czwarta edycja) | World Prison 
Brief. (n.d.). Retrieved 13 May 2021, from 
https://www.prisonstudies.org/news/world-female-
imprisonment-list-fourth-edition.  

Światowa Organizacja Zdrowia. (2016). Globalny raport o stanie chorób 
niezakaźnych 2014. Geneva: Światowa Organizacja Zdrowia.  

 
  

 

  

https://scholar.google.com/scholar_lookup?hl=en&volume=39&publication_year=2000&pages=339-53&journal=The+Howard+Journal&author=C.+Smith&title=Healthy+prisons%3A+a+contradiction+in+terms%3F
https://scholar.google.com/scholar_lookup?hl=en&volume=39&publication_year=2000&pages=339-53&journal=The+Howard+Journal&author=C.+Smith&title=Healthy+prisons%3A+a+contradiction+in+terms%3F
https://doi.org/10.7326/0003-4819-144-10-200605160-00010
https://doi.org/10.1111/j.1467-9566.2007.00474.x
https://doi.org/10.1590/S0042-96862002000200004


 

 

Moduł VII. Ochrona, bezpieczeństwo i zasady 
bezpieczeństwa 

Podsumowanie 
modułu/ Główne 
treści 

Moduł proponuje przegląd instrukcji dotyczących ochrony, 
bezpieczeństwa i zabezpieczeń, które powinny być stosowane w 
zespołach wolontariuszy. W tym kontekście moduł skupi się na 
kwestiach bezpieczeństwa, dyscypliny, kontroli i granic, co wyposaży 
wolontariuszy w wiedzę i umiejętności wymagane do skutecznego 
wykonywania swojej roli bez narażania siebie lub innych. W module tym 
poruszone zostaną również kwestie ryzyka i zagrożeń 
psychospołecznych, jak również przedstawione zostanie krótkie 
wprowadzenie do profilowania behawioralnego i potrzeby 
wolontariuszy w zakresie rozpoznawania pewnych wzorców zachowań, 
które można zaobserwować w populacji więźniów. 

  

Plan i 
harmonogram 

Samodzielna nauka - 2 godz.  

 Wstęp  

 Filary bezpieczeństwa w więzieniu 

 Reakcja na incydenty krytyczne 

 Ryzyko i zagrożenia psychospołeczne 

 Unikanie ustawień 

 Granice  

 Quiz 
 

Sesja synchroniczna - 2 godz. 

 Powitanie i wprowadzenie (10 min.) 

 Przełamanie lodów i wprowadzenie do tematu (15 min.) 

 Przegląd pojęć zawartych w sekcji A (15 min.) 

 Krótka przerwa (5 min.) 

 Aktywność interaktywna: Ćwiczenia burzy mózgów & dyskusja 
kierowana (60 min.) 

 Przegląd pojęć - ćwiczenie scenariuszowe (15 min.) 

 Wnioski i krótkie wprowadzenie do następnego MOD (5 min.) 

  

Efekty kształcenia 
dla modułu 
 

Po ukończeniu tego modułu uczestnicy szkolenia powinni umieć: 

 Zrozumienie filarów bezpieczeństwa i ochrony w zakładzie karnym 

 Bądź świadomy specyfiki każdego działu 

 Zrozumienie, czym jest incydent krytyczny i jak najlepiej na niego 
reagować 

 Rozumienie ryzyka i zagrożeń psychospołecznych 

 Rozpoznawanie wzorców zachowań i unikanie ustawek 

 Uświadom sobie granice zawodowe wymagane w CJS. 

  



 

 

Cele modułu  Przedstaw podstawowe czynniki bezpieczeństwa w zakładzie 
karnym 

 Podkreślanie wspólnych ryzyk i zagrożeń psychospołecznych 

 Rozpoznać pewne wzorce zachowań 

 Promowanie potrzeby zachowania granic zawodowych. 

  

Metody oceny 
 Ocena jakości modułu po zakończeniu modułu 

 Na zakończenie szkolenia (ankieta satysfakcji) 
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Moduł VIII. Jak budować bezpieczne relacje z 
więźniami 

Podsumowanie 
modułu/ Główne 
treści 

Moduł zapewnia podstawowe zrozumienie "podejścia do 
etykietowania". Na tej podstawie proponuje konkretne podejścia do 
kształtowania relacji interpersonalnej. Ponadto pokazuje się, jak wielki 
wpływ może mieć działalność wolontariacka na codzienne życie osób 
przebywających w więzieniu. Przeprowadzane są praktyczne ćwiczenia 
mające na celu zmniejszenie uprzedzeń, budowanie empatii i 
zwiększenie pewności siebie w kontaktach z systemem więziennym i 
jego osadzonymi. Z pomocą "desistance approach" ma być przekazane 
podejście zorientowane na zasoby. Wreszcie, podstawowe informacje i 
odgrywanie ról pomagają koordynatorom ugruntować podstawową 
wiedzę i dać wolontariuszom pewność siebie, której potrzebują, by 
radzić sobie w trudnych sytuacjach. 

  

Plan i 
harmonogram 

Samodzielna nauka - 2 godz.  

 Wstęp 

 Granice osobiste, indywidualna motywacja i zasoby  

 Utrwalanie zachowań dewiacyjnych i sposoby wspomagania 
procesu resocjalizacji  

 "Desistance" od przestępczości  

 "The 11 key messages of the desistance approach" (Handout) 

 Jak nawiązać trwałą relację z więźniami 

 Wiedza o znaczeniu bycia prospołecznym wzorem do 
naśladowania 

 Zachęcanie i wzmacnianie wolontariuszy - ich relacje mogą wiele 
zmienić 

 Wywiad motywacyjny  

 Metody do praktycznego wykorzystania (Reflective Listening, 
Positive Reframing, Good Lives Model )  

 Sprawdź i wzmocnij swoją wiedzę (Quiz) 
 

Sesja synchroniczna - 2 godz. 

 Ćwiczenie 1 - arkusz roboczy: Zanim się zacznie. Arkusz roboczy do 
autorefleksji (10 min.) 

 Ćwiczenie 2 - Ćwiczenie interaktywne: (burza mózgów): Pojęcie 
"dewiacji wtórnej" i rola wolontariuszy (15 min.) 

 Zajęcia 3 - Zajęcia interaktywne: Desistance from crime. Praca z 
"Modelem dobrego życia" (25 min.) 

 Mała przerwa (10 min.) 

 Ćwiczenie 4 - Ćwiczenie interaktywne: Odgrywanie ról 
dotyczących trudnych sytuacji. (30 min.) 

 Ćwiczenie 5 - Ćwiczenie interaktywne: (odgrywanie ról): 



 

 

Zastosowanie wywiadu motywacyjnego (30 min.) 

  

Efekty kształcenia 
dla modułu 
 

Po ukończeniu tego modułu uczestnicy szkolenia powinni umieć: 

 Pomóż wolontariuszowi w wyrażeniu jego osobistej motywacji. 

 Nawiązanie relacji terapeutycznej z więźniami 

 Rozumienie zachowań przestępczych z różnych perspektyw 

 Postrzeganie desistance from crime jako procesu indywidualnego 

 Rozumienie, stosowanie i nauczanie "podejścia 
skoncentrowanego na osobie" Rogersa 

 Przewidywanie nagłych i wyjątkowych sytuacji 

 Umożliwienie wolontariuszom prowadzenia rozmowy w sposób 
pewny siebie 

 Rozpoznać, dlaczego ważne jest wzmacnianie indywidualnej 
motywacji 

 Daj wolontariuszom wiarę we własne możliwości. 

  

Cele modułu  Koordynatorzy mogą umożliwić wolontariuszom krytyczną ocenę 
ich własnych zasobów i świadomość własnych ograniczeń 

 Dowiedz się, jak relacja wolontariusz - więzień może wspomóc 
proces resocjalizacji 

 Wiedza o znaczeniu bycia modelem prospołecznym 

 Rozumieć, że każda osoba uwięziona ma indywidualne potrzeby 

 zrozumieć, że na relacje międzyludzkie można wpływać na lepsze 
poprzez koncepcje komunikacji 

 Koordynatorzy przygotowują wolontariuszy do działania w 
zaufaniu w szczególnych okolicznościach 

 Dowiedz się, jak nawiązać empatyczną relację. 

  

Metody oceny 
 Ocena jakości modułu po zakończeniu modułu 

 Na zakończenie szkolenia (ankieta satysfakcji) 
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Moduł IX. Etyka w wolontariacie 

Podsumowanie 
modułu/ Główne 
treści 

W module wyjaśniono czym jest etyka, czym są normy, wartości. 
Następnie ukazana jest godność człowieka jako podstawowa wartość, 
która dla wolontariuszy jest podstawą ich działań. Moduł porusza 
kwestię kary, jej celów i funkcji.  Ćwiczenia praktyczne pozwalają 
zidentyfikować wartości i zastanowić się, na ile przekładają się one na 
działania w zakładzie karnym, analizować dylematy etyczne, a także 
umieć stworzyć kodeks etyczny dla wolontariuszy więziennych. 

  

Plan i 
harmonogram 

Samodzielna nauka - 2 godz.  

 Wstęp  

 Etyka  

 Czy w ogóle warto zdobywać i pogłębiać wiedzę z zakresu etyki?  

 Normy moralne  

 Wartości  

 Ćwiczenie indywidualne  

 Dylematy etyczne 

 Godność osoby ludzkiej  

 Humanizacja kary pozbawienia wolności  

 Funkcje karne 

 Jakich więzień potrzebujemy?  

 Zasada poufności  

 Quiz  
 

Sesja synchroniczna - 2 godz. 

 Aktywność interaktywna (film i burza mózgów): Zaskakujący 
powód, dla którego nasz system korekcyjny nie działa (25 min.)   

 Arkusz roboczy:  Problemy etyczne w wolontariacie w zakładach 
karnych (20 min.) 

 Mała przerwa (10 min.) 

 Arkusz roboczy: Tworzenie kodeksu etycznego dla wolontariuszy 
więziennych i dyskusja (35 min.) 

 Ćwiczenie interaktywne (studia przypadków): Podejmowanie 
decyzji etycznych (30 min.) 

  

Efekty kształcenia 
dla modułu 
 

Po ukończeniu tego modułu uczestnicy szkolenia powinni umieć: 

 Rozumienie postrzegania kary kryminalnej z różnych perspektyw 

 Promowanie godności ludzkiej jako podstawy postępowania 

 Promowanie postaw etycznych wśród wolontariuszy  

 Rozumienie i promowanie zasady poufności przez wolontariuszy  

 Identyfikacja własnych wartości i określenie ich wpływu na 
codzienne działania w zakładzie karnym  

 Tworzenie kodeksu etycznego dla wolontariuszy w więzieniu 



 

 

 Promowanie otwartości na wyrażanie wątpliwości etycznych 
przez wolontariuszy  

 Wyrażanie własnego zdania w kwestiach etycznych i 
respektowanie odmiennego rozumienia sytuacji przez innych. 

  

Cele modułu  Wyróżnienie godności osoby pozbawionej wolności jako 
podstawy działania 

 Promowanie postaw etycznych i tworzenie kodeksów etycznych 
dla praktyki wolontariatu 

 Promowanie etycznego postępowania w wolontariacie 

 Przedstawienie ram etycznych dla praktyki wolontariatu w 
kontekście więziennym 

 Promowanie poszanowania poufności i uzyskiwanie świadomej 
zgody więźniów  

 Identyfikacja możliwych problemów etycznych i dyskusja. 

  

Metody oceny  Ocena jakości modułu po zakończeniu modułu 

 Na zakończenie szkolenia (ankieta satysfakcji) 
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Moduł X. Współpraca pomiędzy służbą 
więzienną a organizacjami społeczeństwa 
obywatelskiego 

Podsumowanie 
modułu/ Główne 
treści 

Moduł ten będzie koncentrował się na zasadzie współpracy 
międzyinstytucjonalnej, podkreślając znaczenie budowania relacji 
opartych na zaufaniu i tworzenia nowych możliwości z innymi 
organizacjami / instytucjami. Poprzez ten moduł, wolontariat mana 
Pracownicy nauczą się umiejętności koordynacji między instytucjami i 
wewnątrz instytucji (np. ustalanie wspólnego programu) oraz tworzenia 
powiązań między służbą więzienną a społeczeństwem obywatelskim (np. 
poprzez agencje). Dowiedzą się również, jak określić zainteresowane 
strony. Podejście multidyscyplinarne i ciągła współpraca 
międzyinstytucjonalna zostaną również przedstawione jako ważne 
praktyki dla udanej reintegracji więźniów ze społeczeństwem, z 
wyjaśnieniem metodologii MOBi jako przykładu. 

  

Plan i 
harmonogram 

Samodzielna nauka - 2 godz.  

 Definiowanie współpracy  

 Współpraca międzyagencyjna oraz jej korzyści i znaczenie  

 Proces pracy partnerskiej 

 Metodologia MOBi: mobilizacja społeczeństwa na rzecz 
reintegracji (byłych) przestępców 

 Identyfikacja zainteresowanych stron 

 Proces reentry/ Pos-realize Adjustment 

 Programy wspólnotowe  

 Quiz 
 

Sesja synchroniczna - 2 godz. 

 (8 min): Ćwiczenie grupowe typu Ice-Break: "Pamięć" 

 (30 min): Arkusz roboczy: "Współpraca międzyagencyjna"  

 (5 min. przerwy) 

 (40 min): Arkusz roboczy: Metodologia Mobi 

 (5 min. przerwy) 

 (20 min): Aktywność interaktywna (odgrywanie ról)  

  

Efekty kształcenia 
dla modułu 
 

Po ukończeniu tego modułu uczestnicy szkolenia powinni umieć: 

 Zdefiniować charakter partnerstwa we współpracy oraz wiedzieć, 
jak komunikować się ze sobą w ramach partnerstwa 
międzyinstytucjonalnego 

 Zrozumienie znaczenia i korzyści płynących z tworzenia sieci i 
nowych możliwości z innymi organizacjami wolontariatu, służb 
więziennych i innych organizacji społeczeństwa obywatelskiego 



 

 

 Określenie kluczowych interesariuszy i sposobów ich skutecznego 
angażowania 

 Rozwiązywanie wszelkich potencjalnych problemów, które mogą 
wpływać na produktywne relacje między wolontariuszami a 
pracownikami zakładu karnego 

 Zrozumienie roli wolontariusza w innych agencjach, takich jak 
służby więzienne, oraz ograniczeń ich zaangażowania 

  Zachęcanie do współpracy między głównymi zainteresowanymi 
stronami oraz sposobów ich partnerskiego działania w celu 
promowania udanej reintegracji przestępców (np. metodologia 
Moby) 

 Uwzględnienie charakteru i zakresu lokalnych problemów 
związanych z powrotem do kraju oraz zasobów i kontekstów 
społecznych, do których powraca przestępca. 

  

Cele modułu  Prezentowanie wiedzy na temat współpracy 
międzyinstytucjonalnej i pracy w partnerstwie oraz skuteczne 
promowanie pracy partnerskiej 

 Podkreślić znaczenie tworzenia sieci i nowych możliwości z innymi 
organizacjami świadczącymi usługi wolontariackie, służbami 
więziennymi i innymi organizacjami społeczeństwa 
obywatelskiego 

 Określenie kluczowych interesariuszy 

 Podniesienie świadomości na temat potencjalnych problemów w 
pracy partnerskiej, które mogą wpłynąć na produktywne relacje 
robocze pomiędzy wolontariuszami a personelem zakładu 
karnego 

 Przedstawić rolę i planowane działania wolontariuszy oraz granice 
ich zaangażowania 

 Promowanie współpracy pomiędzy kluczowymi interesariuszami  

 Promowanie reintegracji społecznej przestępców poprzez 
wzmocnienie współpracy między kluczowymi zainteresowanymi 
stronami 

 Zrozumienie charakteru i zakresu lokalnych problemów 
związanych z ponownym wejściem na rynek oraz zasobów i 
kontekstów społecznych, do których powraca przestępca. 

  

Metody oceny 
 Ocena jakości modułu po zakończeniu modułu 

 Na zakończenie szkolenia (ankieta satysfakcji) 

  

Odniesienia 
bibliograficzne 

Andres, A., Rodriquez, M., & Doin, G. (2014). Working paper 1: 
Społeczeństwo obywatelskie i więzienia: The'invisible bars' 
challenge.  Working paper series on prison reform. Dostępne pod 
adresem 



 

 

https://www.unodc.org/documents/ropan/Working_Papers/UNO
DC_ROPAN_Work_Paper_on_Prison_Reform.pdf.  

Andrews, D. A., & Bonta, J. (2010). Rehabilitacja w polityce i praktyce 
wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych. Psychology, Public 
Policy, and Law, 16(1), 39. https://doi.org/10.1037/a0018362. 

Benn, S., Abratt, R., & O'Leary, B. (2016). Definiowanie i identyfikacja 
interesariuszy: Views from management and stakeholders. South 
African journal of business management, 47(2), 1-11. 
https://hdl.handle.net/10520/EJC190102  

Carswell, C., & Noble, H. (2017). Bariery uniemożliwiające przestępcom 
dostęp do podstawowej opieki zdrowotnej po zwolnieniu z 
więzienia: A Case Study. Paper presented at Prison and Justice 
Conference, Belfast, United Kingdom.  

Berghuis, M. (2018). Reentry Programs for Adult Male Offender 
Recidivism and Reintegration: A Systematic Review and Meta-
Analysis. International journal of offender therapy and comparative 
criminology, 62(14), 4655-4676. 
https://doi.org/10.1177/0306624X18778448 

Centrum sprawiedliwości i pojednania. (2021). 10 Keys to prepare 
prisoners for re-entry. Retrieved March 2, 2021, from 
http://restorativejustice.org/am-site/media/re-entry-en.pdf.   

Clarkson, M. E. (1995). A stakeholder framework for analyzing and 
evaluating corporate social performance. Academy of management 
review, 20(1), 92-117. 
https://doi.org/10.5465/amr.1995.9503271994  

Denney S. A., Tewksbury R., Jones S. R. (2014). Beyond Basic Needs: 
Social Support and Structure for Successful Offender Reentry. 
Journal of Qualitative Criminal Justice & Criminology, 2, 39-67.  

Feve, S., & Dean, C. (2020). Cooperating With Civil Society to 
Rehabilitation and Reintegrate Violent Extremist Prisoners. Global 
Center on Cooperative Security. Dostępne pod adresem 
https://www.globalcenter.org/wp-
content/uploads/2020/08/Global_Center_Cooperating_CSO_RR.p
df.  

Freeman, R. (1994). Polityka teorii interesariuszy: Some future 
directions. Business Ethics Quarterly, 4 (4), 409-421.  

Friedman, L. , & Miles, S. (2006) Stakeholders Theory and Practice. 
Oxford University Press. 

Fontaine, J., Gilchrist-Scott, D., Denver, M., & Rossman, S. B. (2016). 
Rodziny i reentry: Unpacking how social support matters. The Urban 
Institute. Dostępne na stronie 
https://www.urban.org/research/publication/families-and-
reentry-unpacking-how-social-support-matters.  

Fontaine J, Gilchrist-Scott D., Denver M., Rossman R. S. (2012) Families 
and Reentry: Unpacking How Social Support Matters. The urban 
institute. Dostępne na: Families and Reentry: Unpacking How Social 
Support Matters (urban.org) 

https://hdl.handle.net/10520/EJC190102
https://doi.org/10.1177/0306624X18778448
https://doi.org/10.5465/amr.1995.9503271994
https://www.urban.org/sites/default/files/publication/24921/1001630-Families-and-Reentry-Unpacking-How-Social-Support-Matters.PDF
https://www.urban.org/sites/default/files/publication/24921/1001630-Families-and-Reentry-Unpacking-How-Social-Support-Matters.PDF


 

 

Gardner, A., Griffin, A. S., & West, S. A. (2016).  Teoria współpracy. W: 
eLS. John Wiley & Sons, Ltd: Chichester. DOI: 
10.1002/9780470015902.a0021910.pub2  

Germundsson, P., & Danermark, B. (2012). Rehabilitacja zawodowa, 
współpraca międzyagencyjna i reprezentacje społeczne. Work, 
42(4), 507-517. DOI: 10.3233/WOR-2012-1382. 

Grafen, A. (2006). Optimization of inclusive fitness. Journal of theoretical 
Biology, 238(3), 541-563. 
https://doi.org/10.1016/j.jtbi.2005.06.009  

Gregory, A. J., Atkins, J. P., Midgley, G., & Hodgson, A. M. (2020). 
Identyfikacja i zaangażowanie interesariuszy w interwencjach 
strukturyzacji problemów. European Journal of Operational 
Research, 283(1), 321-340. 
https://doi.org/10.1016/j.ejor.2019.10.044 

Harding, D. J., Morenoff, J. D., Dobson, C. C., Lane, E. B., Opatovsky, K., 
Williams, E. D. G., & Wyse, J. (2016). Rodziny, powrót do więzienia i 
reintegracja. In Boys and men in African American families (pp. 105-
160). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-43847-4_8  

Hirschfield, P. J., & Piquero, A. R. (2010). Normalizacja i legitymizacja: 
Modelowanie postaw stygmatyzujących wobec byłych 
przestępców. Criminology: An Interdisciplinary Journal, 48(1), 27-
55. https://doi.org/10.1111/j.1745-9125.2010.00179.x  

HM Courts & Tribunals Service (2018). Angażowanie się w sprawy 
naszych zewnętrznych interesariuszy: Nasze podejście i plany. 
Retrieved April 2, 2021 from https://bit.ly/3e4NGuA. 

Ivery, E. (2020). The Influence of Community-Based Reentry Programs on 
Reintegrating Ex-Offenders in Ohio (rozprawa doktorska, Walden 
dissertations and Doctoral Studies Collection). 

Jäggi, L., & Kliewer, W. (2020). Reentry of Incarcerated Juveniles: 
Correctional Education as a Turning Point Across Juvenile and Adult 
Facilities. Criminal Justice and Behavior, 47(11), 1348-1370. 
https://doi.org/10.1177/0093854820934139 

JIVE (2015). The Design and Delivery of volunteering in the Criminal 
Justice System. Unia Europejska.  

La Vigne, N., Palmer, T., & Halberstadt, R. (2008). Release Planning for 
Successful Reentry: A Guide for Corrections. Service Providers, and 
Community Groups, Washington, DC: Urban Institute Justice Policy 
Center.  

Lopes, M. (2015) A Influência dos Stakeholders na Responsabilidade 
Social Empresarial Estratégica (Doctoral Dissertation, Instituto 
Universitário de Lisboa). Repositório ISCTE-IUL. 
http://hdl.handle.net/10071/10038  

Meek, R., Gojkovic, D., & Mills, A. (2010). The role of the third sector in 
work with offenders: the perceptions of criminal justice and third 
sector stakeholders. Centrum Badań nad Trzecim Sektorem. 
Dokument roboczy 34. Dostępny pod adresem 
https://core.ac.uk/download/pdf/28905596.pdf. 

https://doi.org/10.1016/j.jtbi.2005.06.009
https://doi.org/10.1016/j.ejor.2019.10.044
https://doi.org/10.1007/978-3-319-43847-4_8
https://psycnet.apa.org/doi/10.1111/j.1745-9125.2010.00179.x
https://bit.ly/3e4NGuA
https://doi.org/10.1177/0093854820934139
http://hdl.handle.net/10071/10038
https://core.ac.uk/download/pdf/28905596.pdf


 

 

Mellow, J., Mukamal, D., LoBuglio, S. F., Solomon, A. L., & Osborne, J. 
(2008). Zestaw narzędzi administratora więzienia dla ponownego 
przyjęcia. Dostępne pod adresem 
https://www.ojp.gov/pdffiles1/bja/222041.pdf.  

MOBI (2019). Metodologia dotycząca zaangażowania społeczności. UE. 
Dostępne na stronie http://mobi-initiative.org/methodology-on-
community-engagement-in-criminal-justice-system-io3-other-
languages.  

Morenoff, D. J. & Harding, J. D (2014). Incarceration, Prisoner Reentry, 
and Communities (Inkarnacja, powrót więźniów do społeczeństwa i 
społeczności). Annual Review of Sociology, 40(1), 411-429. 

Nally, J., Lockwood, S., Ho, T., & Knutson, K. (2014). Post release and 
employment among diverse types of released offenders: A 5-year 
follow-up study in the United States. Journal of the South Asian 
Society of Criminology and Victimology, 9(1), 16-34.  

Ortle, K. & Trach, J. (2007). Współpraca międzyagencyjna: Znaczenie 
zaangażowania rehabilitantów w proces przejścia. Journal of 
rehabilitation, 73(3), 36-44. 

Petersilia, J. (2003). Kiedy więźniowie wracają do domu: Parole and 
prison reentry. Oxford: Oxford University Press. 

Ricciardelli, R., & Mooney, T. (2018). Decyzja o ujawnieniu się: 
Zatrudnienie po odbyciu kary pozbawienia wolności. Journal of 
offender rehabilitation, 57(6), 343-366. DOI: 
10.1080/10509674.2018.1510866  

Salem, B. E., Nyamathi, A., Idemundia, F., Slaughter, R., & Ames, M. 
(2013). At a crossroads: reentry challenges and healthcare needs 
among homeless female ex-offenders. Journal of forensic nursing, 
9(1), 14-22. https://doi.org/10.1097/jfn.0b013e31827a1e9d  

Schlager, M. D. (2018). Through the looking glass: Taking stock of 
offender reentry. Journal of Contemporary Criminal Justice, 34(1), 
69-80. Doi:10.1177/1043986217750443   

Sheppard, A., & Ricciardelli, R. (2020). Employment after prison: 
Navigating conditions of precarity and stigma. European Journal of 
Probation, 12(1), 34-52.  

Solitaire Consulting, LTD (2021). Zarządzanie interesariuszami z 
wykorzystaniem matrycy interesów władzy. Retrieved April 2, 2021, 
from https://www.solitaireconsulting.com/2020/07/stakeholder-
management-using-the-power-interest-matrix/. 

Biuro Narodów Zjednoczonych ds. Narkotyków i Przestępczości 
(UNODC) (2012). Introductory Handbook on the Prevention of 
Recidivism and the Social Reintegration of Offenders. Criminal 
Justice Handbook Series. Vienna: Biuro Narodów Zjednoczonych ds. 
Narkotyków i Przestępczości. 

Biuro Narodów Zjednoczonych ds. Narkotyków i Przestępczości 
(UNODC) (2018). The prevention of recidivism and the Social 
Reintegration of Offenders. Criminal Justice Handbook Series. 
Vienna: Biuro Narodów Zjednoczonych ds. Narkotyków i 
Przestępczości.  

https://doi.org/10.1097/jfn.0b013e31827a1e9d
https://www.solitaireconsulting.com/2020/07/stakeholder-management-using-the-power-interest-matrix/
https://www.solitaireconsulting.com/2020/07/stakeholder-management-using-the-power-interest-matrix/


 

 

Williams C., Gemma & Schaefer L. (2021) Expanding desistance theories 
through the integration of offender strategies. Journal of Crime and 
Justice, 44(1), 16-32, DOI: 10.1080/0735648X.2020.1782248 

  

  



 

 

Moduł XI. Monitoring, ewaluacja i replikacja 
programów/interwencji wolontariackich 

Podsumowanie 
modułu/ Główne 
treści 

Moduł ten dostarczy uczestnikom szkolenia wiedzy i narzędzi do 
samodzielnego opracowania planu monitoringu i ewaluacji (M&E) 
programów wolontariatu, którymi będą zarządzać. 
Moduł zawiera wprowadzenie do różnych znaczeń i definicji M&E oraz 
do tego, jak te dwa aspekty, jeśli są dobrze rozwinięte, mogą 
zagwarantować dobrą jakość replikacji programów wolontariatu. 
Po części wprowadzającej nastąpią szczegółowe opisy praktycznego 
aspektu M&E i replikowalności programu, aby dać uczestnikom 
podstawowe informacje niezbędne do rozpoczęcia wdrażania działań 
M&E. 
Trzecia część modułu będzie następnie zbadać wiedzę zdobytą z 
poprzednich dwóch części poprzez niektóre ćwiczenia praktyczne. 
Na koniec modułu uczestnicy otrzymają materiały pomocnicze, które 
pozwolą im podtrzymać działania M&E w swoich programach 
wolontariatu. 

  

Plan i 
harmonogram 

Samodzielna nauka - 2 godz.  

 Stan prac nad M&E programów wolontariatu na poziomie 
europejskim 

o Dlaczego monitoring i ocena 
o Monitoring 
o Ocena 

 Jak przeprowadzić monitoring i ocenę 

 Ocena ryzyka 
o Zatrudnienie wolontariusza z wyrokiem skazującym 
o Opracuj tabelę oceny ryzyka określającą kluczowe 

wskaźniki (arkusz roboczy) 

 Opracowanie budżetu 

 Monitoruj zaangażowanie wolontariuszy: przygotuj formularze 
monitoringu wolontariuszy i więźniów (arkusz roboczy) 

 Quiz 
 

Sesja synchroniczna - 2 godz. 

 Ćwiczenie przełamujące lody - Prognoza pogody (5 min.) 

 Przedstawienie tabeli oceny ryzyka i dyskusja (Ćwiczenie 
interaktywne: burza mózgów) (30 min.) 

 Krótka przerwa (5 min.) 

 Omówienie budżetu (arkusz roboczy, ćwiczenie interaktywne: 
burza mózgów) (35 min.) 

 Odgrywanie ról dotyczących monitorowania, oceny i 
rozwiązywania sytuacji awaryjnych/zmiany planów podczas 
realizacji programu wolontariatu w więzieniu (ćwiczenie 



 

 

interaktywne: odgrywanie ról) (45 min.) 

  

Efekty kształcenia 
dla modułu 
 

Po ukończeniu tego modułu uczestnicy szkolenia powinni umieć: 

 Tworzenie własnej tabeli dla M&E 

 Koordynacja działań monitorujących z innymi podmiotami 
zaangażowanymi w program 

 Dowiedz się, jak opracować narzędzia do zbierania przydatnych 
danych w celu pomiaru wyników i wpływu programu (np. 
informacje zwrotne z wielu źródeł)  

 Strategie wdrażania narzędzi monitoringu: zarządzanie procesem 
zbierania danych (kogo angażować i kiedy?)  

 Ocenić możliwe ryzyka w krótkim / średnim / długim okresie, które 
mogą mieć wpływ na realizację programu 

 Dowiedz się, jak rejestrować dane o wolontariuszach i pracy 
wolontariackiej 

 Dowiedz się, jak wykorzystać wyniki oceny do poprawy wyników 
wolontariatu w zakładzie karnym. 

  

Cele modułu  Wyjaśnij, jak napisać i wdrożyć replikowalne programy 
wolontariatu w więzieniu o wysokiej jakości. 

 Zdobycie wiedzy o tym, jak znaleźć kluczowe czynniki dla 
monitoringu i ewaluacji 

 Bądź spójny w tworzeniu wysokiej jakości programu wolontariatu 
w więzieniu, który odzwierciedla rzeczywistość, w której będzie 
realizowany 

 Umiejętność gromadzenia danych i ich analizy 

 Opracować helikopterowy przegląd całej działalności 
wolontariatu w zakładzie karnym na podstawie stale zbieranych 
informacji  

 Zrozumienie sposobu wykorzystania wyników ewaluacji w celu 
poprawy wolontariatu w zakładzie karnym. 

  

Metody oceny 
 Ocena jakości modułu po zakończeniu modułu 

 Na zakończenie szkolenia (ankieta satysfakcji) 
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Moduł XII. Reimagine Volunteering - 
kreatywność w wolontariacie 

Podsumowanie 
modułu/ Główne 
treści 

Moduł ten dostarczy uczestnikom szkolenia wiedzy na temat aktualnych 
trendów dotyczących wolontariatu, umożliwiając przeprowadzenie 
procesu twórczego. W pierwszej części modułu przedstawione zostaną 
aktualne trendy i innowacyjne działania wolontariatu w odniesieniu do 
aktualnych problemów społecznych. Druga część pozwoli uczestnikom 
szkolenia na eksperymentowanie i zastanowienie się nad kreatywnymi 
działaniami wolontariackimi, które mogliby wdrożyć. 

  

Plan i 
harmonogram 

Samodzielna nauka - 2 godz.  

 Wprowadzenie (przedstawione za pomocą filmu, który pokazuje 
również, jak moduł będzie zorganizowany i jakie są oczekiwane 
rezultaty - z informacjami wymienionymi powyżej) 

 Rodzaje "innowacyjnych" działań wolontariackich 

 Koordynator wolontariatu i nowe formy wolontariatu 
o Wolontariat online 
o Zielony wolontariat 

 Quiz 
 

Sesja synchroniczna - 2 godz. 

 Wprowadzenie - podsumowanie poprzedniej sekcji i 
nadchodzących działań edukacyjnych (20 min.) 

 Ćwiczenie przełamujące lody: Przedstaw za pomocą zdania, 
rysunku, dźwięku, co oznacza dla Ciebie wolontariat (15 min.). 

 Arkusz roboczy: Gamifikacja (15 min.) 

 Arkusz roboczy: Gamifikacja (15 min.) 

 Krótka przerwa (10 min.) 

 Ćwiczenie interaktywne - burza mózgów - Jakie pytania 
powinniśmy sobie zadać, aby uczynić "bardziej ekologicznym" 
wolontariat w zakładzie karnym/w ramach programu 
więziennego?  (35 min.) 

  

Efekty kształcenia 
dla modułu 
 

Po ukończeniu tego modułu uczestnicy szkolenia powinni umieć: 

 Identyfikowanie i rozpoznawanie aktualnych trendów w 
wolontariacie 

 Bądź na bieżąco z pojawiającymi się potrzebami społecznymi 

 Znajdź innowacyjne/kreatywne odpowiedzi wolontariatu na 
pojawiające się potrzeby. 

  

Cele modułu  Identyfikacja różnych wyzwań w obecnych czasach dla 
wolontariatu 



 

 

 Promowanie i wspieranie kreatywności, rozwoju kompetencji 
cyfrowych i ekologicznych koordynatorów wolontariatu 

 Wspieranie koordynatorów wolontariatu w byciu na bieżąco w 
swojej roli kierowniczej 

 Promowanie projektowania działań wolontariackich z 
uwzględnieniem potencjału umiejętności cyfrowych 

 Podkreśl znaczenie uwzględnienia nowych, pojawiających się 
kwestii w wolontariacie. 

  

Metody oceny 
 Ocena jakości modułu po zakończeniu modułu 

 Na zakończenie szkolenia (ankieta satysfakcji) 
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Załącznik 1 - Kwestionariusz satysfakcji ze 
szkolenia 

Drogi uczestniku, 
 
Dziękujemy za ukończenie tego programu szkoleniowego. Twoja opinia jest dla nas bardzo 
ważna. Prosimy o podzielenie się z nami swoimi doświadczeniami podczas szkolenia, Twoja 
odpowiedź będzie poufna i pomoże nam udoskonalić naszą pracę. 
 
Proszę zaznaczyć pole, które najlepiej oddaje Twoją ocenę dla każdej pozycji. 

 
 
Jak oceniasz organizację imprezy pod względem? 
 

 1. Zły 2. 
Mierny 

3. 
Rozsądne 

4. 
Dobra 

5. 
Bardzo 
dobrze 

6. 
Doskonały 

Dostępność platformy e-
learningowej 

      

Dostępność platformy 
wykorzystywanej do sesji 
synchronicznych 

      

Komunikacja na temat 
funkcji i korzystania z 
platform 

      

Czas działania w 
zależności od potrzeb 

      

Harmonogram ogólny       

Planowanie i czas sesji 
synchronicznych 

      

Wsparcie 
administracyjne 

      

Rozwiązywanie 
problemów z dostępem 

      

 
 
Jak oceniasz treści programowe? 
 



 

 

 1. Zły 2. 
Mierny 

3. 
Rozsądne 

4. 
Dobra 

5. 
Bardzo 
dobrze 

6. 
Doskonały 

W odniesieniu do Twoich 
oczekiwań 

      

Cele i efekty kształcenia       

Dostępne zasoby 
pedagogiczne 

      

Praktyczne zastosowanie 
treści 

      

 
 
Jak oceniasz trenera/ów? 
 

 1. Zły 2. 
Mierny 

3. 
Rozsądne 

4. 
Dobra 

5. 
Bardzo 
dobrze 

6. 
Doskonały 

Dziedzina i wiedza o 
przedmiotach 

      

Stosowanie jasnego i 
przystępnego języka 

      

Promocja dobrego 
środowiska uczenia się 
(sesje synchroniczne) 

      

 
 
Czy uważasz, że impreza szkoleniowa była? 

☐ Bardzo teoretyczna 

☐ Bardzo praktyczne 

☐ Zrównoważony, teoretyczny i praktyczny 
 
 
Czy poleciłbyś udział w tym wydarzeniu szkoleniowym innym osobom? 

☐Tak 

☐Nie 
 
 
Proszę wskazać inne uwagi lub sugestie dotyczące ulepszenia szkolenia: 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
Dziękuję za współpracę. 



 

 

 
www.volpris.eu   

http://www.volpris.eu/


 

 

Załącznik 2 - Ocena jakości modułów 

Formularz oceny dla uczestników szkolenia - moduł __: ____________  
 
Prosimy o poświęcenie kilku minut na wypełnienie formularza oceny jakości dla tego modułu. 
Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna, abyśmy mogli poprawić nasze szkolenia. Prosimy o 
szczerość i otwartość w wyrażaniu opinii. 
 
Proszę ocenić każde z poniższych pytań w skali od 1 do 5. 1 to najniższa ocena, jaką można 
przyznać; 5 to najwyższa. 
 
 
1. Jak bardzo przydatny był dla Ciebie ten moduł? 

 

 
 
 
Inne komentarze: ____________________________________________________________ 
 
 
2. Jak dobrze oceniłeś/aś tematykę poruszaną w tym module? 

 

 
 
 
 
3. Jak przydatny był ten moduł w zdobywaniu lub utylizacji wiedzy i dzieleniu się 
doświadczeniami dotyczącymi wolontariatu w kontekście więziennym? 

 

 
 
 
Inne komentarze: ____________________________________________________________ 
 
 
4. Czy są jakieś tematy, które Twoim zdaniem powinny być zawarte w tym module 
szkoleniowym, a których obecnie brakuje? 

☐Tak 

☐Nie 
 

Bezużytec
zna 

Bardzo 
przydatne 

Niedobrze Bardzo 
dobrze 

Bezużytec
zna 

Bardzo 
przydatne 



 

 

 
Inne komentarze: ____________________________________________________________ 
 
 
5. Czy czułeś, że miałeś wystarczające wsparcie ze strony trenera? 

☐Tak 

☐Nie 
 
Proszę wyjaśnić dlaczego, a jeśli nie, to dlaczego nie: 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
Jeśli mają Państwo jakieś dodatkowe uwagi lub komentarze, prosimy o ich wskazanie 
poniżej: 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
Dziękuję za współpracę. 
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