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1. Wstęp

Poniższe rekomendacje zostały opracowane w wyniku działań prowadzonych w ramach projektu Volpris Erasmus+
2019 - 2022. Zawierają one sugestie dotyczące poprawy jakości wolontariatu w zakładach karnych, zarówno na
terenie jednostki penitencjarnej jak i poza nią, ze szczególnym naciskiem na rolę koordynatora ds. wolontariatu i
innych osób zaangażowanych w role wspierające mające na celu udany i skuteczny wolontariat. Rekomendacje
skierowane są do podmiotów zaangażowanych w realizację wolontariatu w więzieniach: organizacji wspierających
/ Dobrowolne organizacje sektorowe, wolontariuszy, instytucji (lokalnych, krajowych i europejskich) oraz zakładów
karnych.

Dodatkowe szczegóły i objaśnienia zaleceń znajdują się w aneksie I.

Podsumowanie wyników badań wykorzystanych do sporządzenia niniejszego dokumentu, jak również bardziej
szczegółowa analiza sytuacji w pięciu krajach uczestniczących w projekcie, znajduje się w załącznikach II i III.

2. Minimalne wymagania dla programów wolontariatu w zakładach karnych
„Minimalne wymagania dla programów wolontariatu w zakładach karnych” mogą z jednej strony konstruować i
porządkować organizacje sektora wolontariatu, a z drugiej strony wprowadzać i dawać beneficjentowi możliwość
monitorowania, oceny i wyboru najbardziej solidnych i zrównoważonych programów wolontariatu.

Standard, który staramy się opracować w ramach niniejszego Intelektualnego Wyniku (Intellectual Output, IO - to
system, który wspiera identyfikację, analizę i monitorowanie stałego zaangażowania na rzecz jakości z zarządzania
programami wolontariatu więziennego).

To IO bazuje na wcześniejszych pracach wykonanych w ramach tego projektu, a także korzysta z doświadczeń
innych partnerów. Ocena jakości skupi się na następujących kluczowych wymiarach: minimalne wymagania
jakości programu; planowanie i ocena potrzeb; rekrutacja wolontariuszy; umowa i ubezpieczenie wolontariusza;
szkolenie wolontariuszy; poradnictwo/wsparcie wolontariuszy, nadzór i ocena; wymogi przekrojowe i
narodowościowe; itp.

2.1 Wolontariat w więziennictwie - Przewodnik po standardach

Standard nr 1
Należy zagwarantować świadomość i podstawowy poziom wiedzy w odniesieniu do międzynarodowego, europejskiego i
lokalnego systemu wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych i systemu penitencjarnego oraz standardów
Wolontariatu.

Ten standard pozwala osiągnąć Ewentualne przeszkody we wdrażaniu tego standardu

● jasna definicja wolontariatu;
● lepsza współpraca między zaangażowanymi

podmiotami;
● ogólna znajomość głównych instrumentów

prawnych/politycznych oraz zrozumienie ich
wpływu na wolontariat w więzieniu.

● Brak czasu;
● System nie jest wystarczająco elastyczny, aby

zapewnić czas, przestrzeń i możliwości dla tego
procesu uczenia się;

● Brak wiedzy na temat konkretnego
języka/słownictwa/infrastruktury (Specjalistyczna
wiedza na temat systemu sądownictwa karnego i
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wolontariatu) może zmniejszyć chęć do nauki ze
względu na dodatkowy wysiłek, który należy
podjąć w celu zrozumienia standardu.

Ten standard może być wdrożony przez

● podejście multiagencyjne, które pozwala zgromadzić różną wiedzę i zdolności w jednym miejscu, a tym samym
bardziej kompleksowe podejście do gromadzenia zasobów i materiałów.

Kolejne kroki/Przydatne narzędzia

● Badanie ogólnej świadomości lokalnego kontekstu.
○ Nawiąż kontakt z lokalnymi instytucjami, więzieniami i organizacjami wolontariackimi aktywnymi w

Twojej lokalnej społeczności, a także z obywatelami i poznaj ich wiedzę na temat międzynarodowego,
europejskiego i lokalnego systemu sądownictwa karnego i systemu penitencjarnego oraz standardów
wolontariatu.

○ Sprawdź, czy wdrożyli już wymienione powyżej standardy i sporządź listę dobrych praktyk w oparciu o
Twoją lokalną rzeczywistość.

● Upewnij się, czy w Twoim kraju istnieje prawodawstwo dotyczące wolontariatu i porozmawiaj z lokalnymi
instytucjami, w jaki sposób jest ono wdrażane i przestrzegane na poziomie lokalnym.

● We współpracy z zainteresowanymi stronami zaangażowanymi w program wolontariacki zaplanuj sesję
szkoleniową/informacyjną/dzień informacyjny (typologia wydarzenia musi odzwierciedlać rzeczywistość, z którą
zamierzasz się zmierzyć) dotyczącą międzynarodowego, europejskiego i lokalnego systemu wymiaru
sprawiedliwości w sprawach karnych i systemu penitencjarnego oraz standardów wolontariatu.

● Stały nadzór: w trakcie realizacji programu oceniaj cyklicznie jakość przekazywanych informacji w tym zakresie.
Można to zrobić poprzez spotkanie, na którym każdy uczestnik wyraża swój poziom świadomości, lub poprzez
anonimową ankietę. W zależności od wyników tych ocen:

○ W przypadku, gdy uczestnicy programu nie posiadają wiedzy i świadomości oraz wyrażają potrzebę
wymiany informacji, organizuj śródokresowe szkolenie informacyjne/informacyjne, w którym uczestnicy
mogą odświeżyć swoją wiedzę, dodając materiały, które mogą być bliższe potrzebom programu. Na
obecnym etapie możliwe jest również dostosowanie programu i jego modyfikacja w zależności od
dotychczas zaobserwowanych przeszkód.

● Na każdym etapie, zapewniając współpracę i współpracę jak największej liczby kluczowych partnerów, ważne jest,
aby zawsze mieć dostępne zasoby, dobre zarządzanie czasem i dostępność (instytucje lokalne, wolontariackie,
więzienia, wolontariusze, media itp.) .

● Obecność koordynatora ds. wolontariuszy, który mógłby pośredniczyć w procesie.

Standard nr 2
Wsparcie i promocja wolontariuszy w zakładzie karnym powinny być wdrożone w celu zwiększenia motywacji i uznania
wolontariatu w zakładzie karnym

Standard ten pozwala na pokonanie Możliwe przeszkody we wdrażaniu tego standardu

● Bardziej ustrukturyzowany wolontariat w
programach więziennych;

● Jasne określenie i rozróżnienie roli i zadań
wolontariuszy;

● Stygmatyzacja wolontariuszy i ich roli;
● Stygmatyzacja środowiska więziennego;
● Brak zmotywowanych wolontariuszy;
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● Otwartość z systemu więziennictwa na programy
wolontariackie;

● Bliskość społeczności wobec więziennictwa i
odwrotnie.

● Pozytywny wpływ działań wolontariackich dzięki
wzrostowi uznania wartości wolontariuszy we
wspieraniu rehabilitacji i reintegracji oraz
motywacji wolontariuszy.

● Powracający i stali wolontariusze.

● Wolontariusze i pracownicy więzienni przekraczają
granice w swoich rolach i zadaniach;

● Koszty wsparcia wolontariuszy

Ten standard może być wdrożony przez

● System, który pozwala na różne poziomy zaangażowania i uczestnictwa, w zależności od dostępności
wolontariuszy (np. krótkoterminowy/ad hoc, jak również długoterminowy wolontariat);

● Wolontariusze z żywym doświadczeniem systemu sądownictwa karnego (np. obecni lub byli więźniowie jako
wolontariusze w więzieniu);

● Zaangażowanie wolontariuszy z różnych środowisk, reprezentujących osoby w twoich więzieniach;
● Wieloaspektowe zaangażowanie wolontariuszy (np. wolontariusze zaangażowani w więzienie w zakresie zdrowia,

sztuki lub edukacji, gdzie dedykowane podmioty świadczące usługi – lekarze, nauczyciele, psychologowie itp. –
współpracują ze sobą, aby zagwarantować owocne i wszechstronne doświadczenie wolontariackie);

● Uczenie się międzysektorowe i budowanie zdolności (np. czy wolontariusze i personel więzienny uczestniczą we
wspólnych sesjach szkoleniowych?);

● Współpraca między organizacjami sektora wolontariatu a więzieniami/organami wymiaru sprawiedliwości (np.
comiesięczny okrągły stół na temat pojawiających się potrzeb w zakresie rehabilitacji i reintegracji).

● Rozwój „ustrukturyzowanego systemu” wolontariatu więziennego;
● Znajomość zasad/limitów/granic ze strony wolontariuszy;
● Ubezpieczenie dla wolontariuszy.

Kroki do naśladowania/Przydatne narzędzia

● Skontaktuj się z organizacją wolontariacką w swojej społeczności i/lub gminie i sprawdź, czy istnieją jakieś
praktyki w zakresie uznawania wolontariuszy (nagrody za wolontariat; dni/tydzień/rok wolontariatu; uroczystości;
certyfikat) i sporządź listę dobrych praktyk i kontaktów na wypadek, gdybyś w przyszłości potrzebował więcej
informacji.

● Dowiedz się, jak wolontariat w więzieniu działa poprzez ekosystem VolPris i zorganizuj publiczne sesje
informacyjne zapraszające kluczowych przedstawicieli różnych rzeczywistości, którzy mogą być zaangażowani w
program wolontariatu w więzieniu (przedstawiciele i personel więzienia, przedstawiciele gminy, przedstawiciele
organizacji wolontariackich i ich wolontariusze, społeczność lokalna, media, wolontariusze z żywym
doświadczeniem systemu sądownictwa karnego (np. obecni lub byli więźniowie jako wolontariusze w więzieniu)
w celu oceny lokalnie, jak wolontariat w więzieniu jest postrzegany, postrzegany i jak najlepiej go
wdrożyć/ulepszyć jako większą korzyść dla nasze społeczeństwa. Poza tym wydarzeniem zbieraj i utrzymuj z nimi
kontakt, w ten sposób zwiększysz możliwość współpracy między agencjami i wzajemnego zrozumienia między
tymi realiami, na czym polega wolontariat w więzieniu.

● Upewnij się, że wolontariat w więzieniu jest dostępny dla wszystkich. W przypadku niepełnosprawności i braku
odpowiedniego środowiska, zamiast odrzucać wolontariuszy, spróbuj sprawdzić, czy istnieją inne odpowiednie
działania, które mogą być pomocne (takie jak badania, organizacja wydarzeń, wsparcie poza więzieniem,
wolontariat cyfrowy itp.). Dodatkowo upewnij się, że istnieje również refleksja między wolontariuszami a różnymi
środowiskami, reprezentatywnymi dla ludzi w twoich więzieniach;
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● Uczenie się międzysektorowe i budowanie zdolności: użytecznym narzędziem może być realizacja wspólnych
możliwości uczenia się dla osób aktywnie zaangażowanych w program wolontariatu w więzieniach, takich jak
wolontariusze i personel więzienny. Przebywanie razem w tej samej przestrzeni oraz dzielenie się i uczenie się tych
samych informacji może stworzyć zwiększoną świadomość ról innych, a tym samym wzajemny szacunek i uznanie
opracowanych działań.

● Współpraca między organizacjami sektora wolontariatu a więzieniami/organami wymiaru sprawiedliwości poprzez
organizowanie comiesięcznych okrągłych stołów/spotkań/wydarzeń na temat pojawiających się potrzeb w
zakresie rehabilitacji i reintegracji.

● Angażując wolontariuszy, upewnij się, że posiadasz:
● ubezpieczenie dla wolontariuszy;
● umowę wolontariacką oceniającą obowiązki wszystkich zaangażowanych stron, a także kodeks etyczny;
● zapewnij wolontariuszowi, oprócz koordynatora wolontariusza, osobę referencyjną, która może

zapewnić neutralność w roli, ale ma wystarczające doświadczenie w terenie, aby właściwie wesprzeć
wolontariusza w potrzebie (zwykle określany jako mentor).

● na zakończenie doświadczenia wolontariatu stwórz zaświadczenie o uczestnictwie, które można
wykorzystać również przy prezentowaniu umiejętności i wiedzy udoskonalonych lub zdobytych podczas
działań wolontariackich.

Standard nr 3
Uznanie wartości zaangażowania wolontariuszy, które może poprawić wyniki zarówno dla wolontariusza, jak i
beneficjentów

Standard ten pozwala osiągnąć Możliwe przeszkody we wdrażaniu tego standardu

● Bardziej zmotywowani wolontariusze;
● Lepsza komunikacja;
● Przełamywanie stygmatyzacji systemu

więziennictwa w oczach społeczeństwa;
● Widoczność programu / projektu

wolontariackciego, a tym samym jego pozytywnych
rezultatów/efektów.

● Brak funduszy i zasobów;
● Brak kreatywności w przygotowaniu sposobów

rozpoznawania odpowiadających lokalnej
rzeczywistości;

● Brak czasu, możliwości i istnienia organizacji
wolontariackich oferujących programy
wolontariatu w kontekście więziennym;

● Brak wolontariuszy.
● Negatywne postrzeganie Wolontariatu w Zakładzie

Karnym przez beneficjentów.

Ten standard można wdrożyć poprzez wprowadzenie

● możliwości wolontariatu w więzieniach i szersze wsparcie (np. bardziej dostępne krajowe lub europejskie
narzędzia finansowania);

● finansowanie (np. pieniądze z więzienia lub z zewnątrz, na zasoby projektu);
● instrumenty prawne i zarządzania (np. przepisy i polityka wspierająca wolontariat);
● świadomość inicjatywy na wszystkich szczeblach zakładu karnego (np. umowa partnerska lub spotkania z

personelem więziennym);
● wspólne budowanie doświadczenia i wspólna praktyka (np. regularne wspólne szkolenie personelu i

wolontariuszy);
● polepszenie wizerunku wolontariatu w więzieniach w oczach społeczności (np. lokalne wydarzenia mające na celu

informowanie o inicjatywie więziennictwa i rekrutację wolontariuszy).
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● aby pozytywnie wpłynąć na dalsze zaangażowanie i zainteresowanie wolontariatem w działalności więziennej,
proces uznawania (poprzez nagrody, praktyki słuchania, przestrzenie itp.) powinien mieć miejsce:

● W samym więzieniu, z personelem, naczelnikiem i osadzonymi;
● W społecznościach;
● W ustawodawstwie i politykach promujących zaangażowanie obywatelskie.

Kolejne kroki/Przydatne narzędzia

● Możliwości wolontariatu w więzieniu, które należy uwzględnić w portalu Europejskiego Korpusu Solidarności –
biorąc pod uwagę bardziej rygorystyczny proces do naśladowania – lub być rozpoznawalnym i reklamowanym na
oficjalnych portalach gminy i w zaangażowanych organizacjach wolontariackich oraz także w mediach;

● Gwarantujemy, że na program wolontariatu w więzieniu zostanie przydzielona kwota z budżetów
zaangażowanych organizacji, w oparciu o możliwości każdego z partnerów. Będzie to podstawa, na której będzie
można opracować program (znajomość z góry dokładnej ilości dostępnych zasobów może zagwarantować, że
pisanie programu wolontariatu nie wybiega zbyt daleko pod względem oczekiwań).

● Upewnij się, że istnieją przepisy i zasady, które mogą zapewnić wolontariat. Jeśli nie są obecne, zawsze odnieś się
do normy nr 7.

● Podpisz umowy partnerskie z zaangażowanymi podmiotami, w których role i obowiązki są dobrze określone;
● Zaplanuj spotkania z personelem więziennym, więźniami i organizacją wolontariacką, aby zagwarantować, że rola

wolontariuszy jest jasna i ogólnie znana podczas realizacji działań wolontariackich;
● Organizuj regularne szkolenia, podczas których pracownicy więzień i organizacji wolontariackich łączą się ze sobą i

wolontariuszami, wykorzystując techniki dzielenia się, aby wzmocnić dyskusję i wymianę między nimi;
● Organizuj lokalne wydarzenia, aby informować o inicjatywie więziennej i rekrutować wolontariuszy. Pomoże to

zwiększyć pozytywne postrzeganie społeczności poprzez zaproszenie wolontariuszy, personelu więziennego i
osadzonych do dzielenia się swoimi doświadczeniami w ramach programu wolontariatu i korzyściami, jakie z
niego płyną. Kluczowe jest zaproszenie jako uczestników tych wydarzeń prasy, ale także, jeśli nie są już aktywni w
realizacji programu wolontariatu w więzieniu, przedstawicieli instytucji lokalnych.

Standard nr 4
Motywowanie wolontariuszy poprzez nagradzanie ich zaangażowania i współpracę ma kluczowe znaczenie dla utrzymania
cenionych wolontariuszy na pokładzie

Standard ten pozwala na osiągnięcie Możliwe przeszkody we wdrażaniu tego standardu

● Wolontariusze stali i powracający;
● Dalszy rozwój programów wolontariatu;
● Zwiększone zaangażowanie osadzonych w działania

wolontariackie dzięki obecności
stałych/powracających wolontariuszy.

● Zwiększone zaufanie między wolontariuszami,
personelem więziennym, organizacjami
wspierającymi i osadzonymi.

● Brak finansowania;
● Brak zdolności, która pozwala ubiegać się o

większą ilość zasobów;
● Brak wolontariuszy;
● Brak komunikacji z kluczowymi interesariuszami.

Ten standard może zostać wdrożony poprzez

● zapewnienie informacji zwrotnej (np. zapewnienie uwzględnienia ulepszeń sugerowanych przez wolontariuszy);
● Przekazywanie informacji zwrotnej (np. regularne meldunki od koordynatora i wolontariuszy);
● Nagradzanie i docenianie wolontariuszy (np. świętowanie osiągnięć, organizowanie uroczystości);
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● Udzielanie wsparcia finansowego.

Kolejne kroki/Przydatne narzędzia

● Zbierz informacje zwrotne od wolontariuszy w połowie i pod koniec ich wolontariatu. Te informacje zwrotne
muszą następnie zostać przeanalizowane i ocenione przez osoby wdrażające program wolontariatu oraz przez
koordynatora ds. wolontariatu w celu wprowadzenia zmian lub ulepszeń w działaniach wolontariackich. W
przypadku ewaluacji śródokresowej zmiany można wprowadzić już w drugiej części programu, w przypadku
ewaluacji końcowej informacja zwrotna jest kluczowa do napisania przyszłego wolontariatu w programach
więziennych.

● Zorganizuj imprezę okolicznościową, aby wyróżnić osiągnięcia wolontariuszy i osób wspierających ich na zasadzie
wolontariatu (np. mentorów), zorganizowanie wydarzenia towarzyskiego otwartego dla publiczności lub wyłącznie
dla wszystkich tych, którzy wzięli udział w działaniach wolontariackich (można również zorganizować małą
imprezę, podczas której wolontariusze otrzymają certyfikaty uczestnictwa w ostatnim dniu pracy jako
wolontariusze, bezpośrednio w więzieniu, w obecności personelu więzienia, dyrektora więzienia, osadzonych,
innych wolontariuszy, koordynatora wolontariatu, mentora itp.);

● Zapewnij wolontariuszowi wsparcie finansowe (na pokrycie kosztów transportu, posiłków, narzędzi potrzebnych
do realizacji działań).

Standard nr 5

Mentoring1 wolontariuszy wspiera skuteczną realizację inicjatywy wolontariackiej

Ten standard pozwala dotrzeć do Możliwych przeszkód we wdrażaniu tego standardu

● Relacja wzajemnego zaufania między
wolontariuszami a innymi interesariuszami;

● Niezawodna osoba wspierająca zarówno
wolontariusza, jak i koordynatora wolontariuszy;

● Zwiększona motywacja wolontariuszy.

● Brak środków;
● Brak przeszkolonych i/lub doświadczonych

mentorów;
● Brak wolontariuszy;
● Brak jasnego zrozumienia procesu mentoringu i roli

w programach Wolontariatu w Więziennictwie.

Ten standard może być wdrożony przez

● Kompetencje mentora: zna więzienie i wolontariat oraz posiada wcześniejsze doświadczenie w tej dziedzinie;
● Możliwości uczenia się dla mentora: umożliwienie mentorom dalszego doskonalenia swojej wiedzy i umiejętności

mentorskich;

1 “Mentors provide personal and learning support to the volunteers as they face various situations during their stay
abroad. Mentors understand the local reality of the placement and can steer volunteers through the associated
challenges. Their relationship is based on mutual cooperation. [...] Mentoring: Time & Duration: Continuous
relationship, which usually lasts a long time; Structure: Not necessarily a formally agreed process. Meetings may
take place spontaneously if the mentee suddenly needs advice or support; Scope: Takes a broader view of a
person in a certain situation/field of activity; Experience: The mentor is usually more experienced than the mentee.
They're often in a superior position in the organisation or have more experience in the field. The mentor also
transmits experience”.
Monika Kėžaitė–Jakniūnienė & Mark E. Taylor, Published by JUGEND für Europa/SALTO Training & Cooperation,
Godesberger Allee 142 – 148, DE- 53175 Bonn, May 2018, Link:
https://www.youthpass.eu/downloads/13-62-276/Publication_121_Final.pdf , pp. 19 -23
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● Wsparcie mentorów: aby umożliwić mentorom praktyczne zastosowanie ich działań bez ograniczeń budżetowych
lub czasowych;

● Uznanie mentora: poprzez docenienie pracy wykonywanej przez mentorów, poprzez formy podziękowania
(nagrody; dzień mentora; certyfikaty; codzienne komentarze docenienia; itp.)

● Przejrzysty proces mentoringu: zapewnienie, że mentor działa w oparciu o zasady etyczne i gwarantuje konkretne
i pełne wsparcie dla wolontariusza.

Kolejne kroki/Przydatne narzędzia

● Wybór mentorów na podstawie wiedzy i umiejętności mentora: pierwszeństwo należy przyznać osobom, które
mają wcześniejsze doświadczenie w wolontariacie w więzieniu (takim jak byli wolontariusze, pracownicy
więzienni/pracownicy organizacji wolontariackich na emeryturze itp.). )

● Zagwarantuj mentorom ciągłe aktualizacje technik i dostępnych narzędzi. Przydatnym wsparciem może być baza
danych dostępna tutaj: Mentor's European Resources.

● Wsparcie mentora: pokrycie kosztów transportu, posiłków, narzędzi potrzebnych do realizacji działań;
● Wyróżnienie mentorów poprzez wręczanie nagród; lub zorganizowanie dnia mentorów; przygotowując

certyfikaty; stosując częste komentarze doceniające; itp;
● Porozumienie z mentorami, w którym uwzględnia się etyczne aspekty roli mentora; wymieniając obowiązki

mentorów, aby wyjaśnić, jaka jest rola mentora w programie.
● Opracuj Wytyczne Mentora, aby udostępnić je wolontariuszom i koordynatorowi ds. wolontariatu, aby

uświadomić im obowiązki związane z tą rolą.

Standard nr 6
Organizacje wspierające mają kluczowe znaczenie dla poprawy praktyki w zakresie rekrutacji wolontariuszy więziennych,
szkolenia, retencji, monitorowania jakości i oceny inicjatywy wolontariackiej

Ten standard pozwala osiągnąć Możliwe przeszkody we wdrażaniu tego standardu

● Zwiększone podejście wieloagencyjne;
● Ograniczenie obciążenia pracą i odpowiedzialności

personelu więziennego przy wdrażaniu
wolontariatu w działaniach więziennych;

● Wysokiej jakości wolontariat w programach
więziennych.

● Brak eksperckiej organizacji wspierającej w
środowisku lokalnym;

● Brak relacji i komunikacji między organizacją
wspierającą a więzieniem;

● Brak zasobów i zdolności organizacji wspierającej.

Ten standard może być wdrożony przez

● monitoring (np. dostarczając narzędzia, które zapewniają przejrzyste i wysokiej jakości podejście
zaangażowanych organizacji);

● Zapewnienie instrumentów i zasobów materialnych (np. drukowanych wzorów umów partnerskich lub narzędzi
ewaluacyjnych)

● Wsparcie o charakterze niefinansowym (np. tablica ogłoszeń rekrutacyjnych, dni upowszechniania);
● Monitorowanie relacji (np. narzędzia gwarantujące płynne i równe relacje między zaangażowanymi podmiotami,

w których czują się reprezentowani i mogą wnieść swój wkład);
● Promowanie i organizowanie możliwości budowania zdolności (np. dni szkoleniowych dla wolontariuszy i/lub

personelu więziennego);
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● Mapowanie lokalnej sieci wsparcia (np. ułatwienie znalezienia i skontaktowania się z innymi organizacjami, które
mogą pomóc).

● Dodatkowo można wspierać poprzez:
● Mediację;
● Rzecznictwo;
● Nadzór.

Standard nr 7
Organizacje wspierające powinny opowiadać się za lepszą polityką i programami wolontariatu na rzecz wolontariatu w
więzieniach, na poziomie lokalnym, krajowym lub europejskim

Ten standard pozwala osiągnąć Możliwe przeszkody we wdrażaniu tego standardu

● Stworzenie, jeśli ich nie ma, polityki i przepisów o
Wolontariacie i wolontariacie w Zakładzie Karnym;

● szersza sieć wsparcia;
● Zwiększona świadomość społeczna i polityczna na

temat korzyści i potrzeb Wolontariatu w
Więzieniach;

● Lepsza infrastruktura gwarantująca wysokiej
jakości wolontariat w programach więziennych.

● Brak otwartej komunikacji z instytucjami lokalnymi,
krajowymi lub europejskimi;

● Brak uznania roli organizacji wspierającej przez
innych odpowiednich interesariuszy;

● Brak dowodów, zasobów, danych i materiałów,
które mogą udowodnić korzyści płynące z
Wolontariatu w Więzieniu.

Ten standard można wdrożyć poprzez

● rozpowszechnianie informacji o tym, w jaki sposób wolontariat przynosi korzyści wolontariuszom i jak zmienia
życie więźniów;

● Mapowanie zmian, aby zobaczyć, jak wolontariat realizuje cele, takie jak lepsza rehabilitacja i reintegracja
więźniów;

● Propagowanie większego wsparcia i uznania wolontariuszy więziennych;
● Angażowanie się lub tworzenie przestrzeni, które umożliwiają dialog i komunikację na temat wolontariatu w

więzieniu.

Kolejne kroki/Przydatne narzędzia Standardy 6 i 7

● Stały monitoring programu przez organizację wspierającą. Monitoring może być realizowany poprzez analizę:
ankiet zwrotnych; informacji zwrotnych ze spotkania z koordynatorem wolontariatu oraz z innymi stronami
zaangażowanymi w realizację programu. Monitorowanie powinno odbywać się okresowo podczas całościowej
realizacji programu, aby zagwarantować ewentualne zmiany, które mogą być konieczne dla lepszej jakości działań.
Sprawozdania z monitoringu powinny być przechowywane również w celu pisania przyszłych programów
wolontariatu w więzieniach, ale także w celu wspierania lepszej komunikacji i możliwości rozwiązywania
problemów między różnymi zaangażowanymi podmiotami.

● Organizacja wspierająca może zapewnić wiedzę ekspercką w zakresie instrumentów i zasobów materialnych
dzięki wcześniejszemu doświadczeniu w tej dziedzinie. Organizacje wspierające mogą udostępnić do druku
szablony umów partnerskich; szablony oceny; metodyki dla koordynatora wolontariatu i mentora; wsparcie
szkoleniowe dla personelu więziennego i wolontariuszy zajmujących się wolontariatem; i może zapewnić
neutralną przestrzeń do spotkań i organizowania działań mających na celu budowanie potencjału. Organizacja
wspierająca może również zagwarantować widoczność np. poprzez rozpowszechnianie zaproszeń dla
wolontariuszy lub na wydarzenia organizowane w ramach realizacji programu.
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● Kontakty dostępne dla organizacji wspierających mogą być kluczowe, aby móc odwzorować realia, które mogą
być dalej zaangażowane lub stanowić dalsze wsparcie we wdrażaniu programu wolontariatu w więziennictwie.
Organizacja wspierająca powinna sporządzić listę dostępnych kontaktów, aby łatwo nawiązać kontakt w każdej
przewidzianej sytuacji lub sytuacji awaryjnej.

Inne materiały dostępne i stworzone przez projekty finansowane przez Volpris Erasmus Plus to:
● Kurs szkoleniowy dla menedżerów wolontariatu w kontekście więziennictwa (talentlms.com);
● Platforma Volpris - wymiana informacji i uczenie się.

3. Zalecenia

Poniższe zalecenia zostały opracowane na podstawie wyników projektu Volpris Erasmus + dotyczących wyników
intelektualnych, aby wesprzeć europejskie zainteresowane strony we wdrażaniu europejskiego standardu
wolontariatu w monitorowaniu, ocenie i wspieraniu systemu opartego na narzędziach i wynikach VolPris.

1. Definiowanie terminologii i struktury wolontariatu w więzieniach
1. 1 Ogólna europejska definicja wolontariatu i wolontariatu w więzieniach jest wymagana w celu
ułatwienia realizacji projektów i działań wolontariatu w więzieniach dla więziennictwa, ministerstw,
organizacji wspierających i wolontariuszy. Obejmowałoby to możliwość wyjaśnienia różnych ról objętych
tymi działaniami, umożliwiając zaangażowanym osobom przestrzeganie prawnych, psychologicznych i
etycznych granic różnych zadań i obowiązków, które każdy z kluczowych podmiotów pełni podczas
realizacji takich projektów.

1.2 Należy wprowadzić wyjaśnienia dotyczące roli i wspólnego zrozumienia na szczeblu europejskim
profilu koordynatorów wolontariuszy oraz kompetencji, które powinny być zaangażowane w proces
wdrażania wolontariusza w projekty więzienne, a także poinformować o tym inne zainteresowane strony i
podmioty. Wyjaśnienie to powinno zostać osiągnięte poprzez proces konsultacyjny, w którym
uczestniczyć będą przedstawiciele wszystkich zainteresowanych stron.

2. Uznanie kluczowej roli wolontariatu w więzieniach i koordynatora wolontariuszy w systemie
więziennictwa i w naszych społeczeństwach
2.1 Należy zwiększyć świadomość znaczenia wolontariatu w więzieniu dla naszych społeczeństw i samego
systemu więziennictwa oraz korzyści, jakie jednostki mogą uzyskać, biorąc udział w takich zajęciach.

2.2 Uznanie roli wolontariuszy i koordynatorów wolontariatu może być kluczowym czynnikiem dalszego
rozwoju wolontariatu w projektach i działaniach więziennych.

3. Alokacja zasobów na wolontariat w więzieniu
3.1 Możliwości uczenia się i budowania zdolności powinny być rozwijane na poziomie europejskim, aby
umożliwić zainteresowanym stronom zwiększenie ich świadomości, wiedzy i zdolności do wdrażania
wolontariatu w więzieniu.
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3.2 Europejski system monitorowania prawidłowego wdrażania wolontariatu w działalności więziennej, w
którym należy wprowadzić przestrzeganie międzynarodowych, europejskich i krajowych przepisów, praw
człowieka i granic ról.

3.3 Należy podkreślić podejście wieloagencyjne i zasugerować każdej ze stron, która chce rozwijać
wolontariat w więzieniach, skuteczną koordynację i produktywne relacje w celu osiągnięcia
proponowanych wyników.
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Załącznik I

1. Definiowanie terminologii i struktury wolontariatu w zakładzie karnym
1.1 Ogólna europejska definicja wolontariatu i wolontariatu w więzieniach jest wymagana w celu
ułatwienia realizacji projektów i działań wolontariatu w więzieniach dla więziennictwa, ministerstw,
organizacji wspierających i wolontariuszy. Obejmuje ona możliwość wyjaśnienia różnych ról objętych
tymi działaniami, umożliwiając zaangażowanym osobom przestrzeganie prawnych, psychologicznych i
etycznych granic różnych zadań i obowiązków, które każdy z kluczowych podmiotów pełni podczas
realizacji takich projektów.

Na podstawie wyników naszego badania, informacji zwrotnych od uczestników trzech wizyt studyjnych
zrealizowanych w ramach projektu oraz kilku forów dyskusyjnych zorganizowanych w okresie realizacji
projektu, respondenci i uczestnicy wyrazili brak odpowiedniego przeszkolenia i wsparcia w zrozumieniu i
poznaniu różnych przepisów i definicji, które wspierają i/lub są związane z wolontariatem w więzieniu.
Począwszy od bardziej międzynarodowego poziomu (z regułami Nelsona Mandeli) do bardziej krajowych
regulacji i społecznego zrozumienia wolontariatu. Możliwość przyznania wszystkim zaangażowanym w
takie programy szerokiego zestawu zasad, przepisów i definicji pomoże nie tylko lepiej zrozumieć osobistą
rolę i zadania, ale także rozpoznać i rozłożyć odpowiedzialność między zaangażowanymi stronami oraz
jak lepiej wspierać się nawzajem. Dość często wolontariuszom i pracownikom więziennym
zaangażowanym w działania wolontariackie nie zapewnia się wcześniejszego specjalnego szkolenia na ten
temat i w większości przypadków jest to przyczyną nieporozumień lub braku jasności w realizacji
programu. Dlatego partnerzy projektu Volpris Erasmus Plus określili zestaw zasad, norm i definicji, które
mogą być pomocne dla osób zaangażowanych w projekt wolontariatu więziennego w celu uzyskania
ogólnej, ale niezbędnej wiedzy na temat tych przepisów i struktur.

1.2 Należy wprowadzić wyjaśnienia dotyczące roli i wspólnego zrozumienia na szczeblu europejskim
profilu koordynatorów wolontariuszy oraz kompetencji, które powinny być zaangażowane w proces
wolontariatu w projektach więziennych, a także poinformować o tym inne zainteresowane strony i
podmioty. Wyjaśnienie to powinno zostać osiągnięte poprzez proces konsultacyjny, w którym uczestniczyć
będą przedstawiciele wszystkich zainteresowanych stron.

Z naszych danych wynika, że   w wielu rzeczywistościach brakuje koordynatora wolontariatu, często z
powodu braku wiedzy lub świadomości na temat znaczenia tej roli podczas opracowywania i wdrażania
programów Wolontariatu w Więziennictwie. W trakcie realizacji projektu Volpris Erasmus Plus partnerzy
mogli rozpowszechniać informacje na temat tej roli za pośrednictwem wyników intelektualnych projektu i
wydarzeń. Podkreślono jednak, jak bardzo stałe upowszechnianie i podnoszenie świadomości ma
kluczowe znaczenie dla dalszego rozwoju tej roli w Europie.

2. Uznanie kluczowej roli wolontariatu w więzieniu i koordynatora wolontariatu w systemie więziennictwa i
naszych społeczeństwach
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2.1 Należy zwiększyć świadomość znaczenia wolontariatu w więzieniach dla naszych społeczności i
samego systemu więziennictwa oraz korzyści, jakie jednostki mogą uzyskać z udziału w takich działaniach.

Infrastruktura więzienna i jej relacje ze społeczeństwem i środowiskiem lokalnym są nadal mocno
napiętnowane. Możliwość rozwijania możliwości wolontariatu w tej dziedzinie pozwala na lepsze
zrozumienie środowiska więziennego i jego bliskości ze społecznością, mając za jeden z głównych
istotnych efektów również lepszą reintegrację osadzonych ze społeczeństwem oraz metaforyczne
niszczenie barier więziennych poprzez umożliwienie wolontariuszom wejścia do więzienia.

2.2 Uznanie roli wolontariuszy i koordynatorów wolontariatu może być kluczowym czynnikiem dalszego
rozwoju wolontariatu w projektach i działaniach więziennych.

Uznanie ma kluczowe znaczenie dla dalszego rozwoju programów wolontariatu, ponieważ zwiększa
świadomość znaczenia ról wolontariuszy i koordynatorów wolontariatu; zwiększa ich motywację, a tym
samym ich udział i zaangażowanie.

3. Alokacja zasobów na wolontariat w więzieniu
3.1 Możliwości uczenia się i budowania potencjału powinny być rozwijane na poziomie europejskim, aby
umożliwić odpowiednim zainteresowanym stronom zwiększenie ich świadomości, wiedzy i zdolności w
zakresie wdrażania wolontariatu w więziennictwie.

Jednym z osiągniętych celów projektu Volpris Erasmus Plus jest rzeczywiście możliwość gromadzenia
wiedzy na poziomie europejskim i oferowanie możliwości interakcji, uczenia się i wymiany między
różnymi realiami wolontariatu w więzieniach w całej Europie. Ale nie tylko, jednym z celów jest również
zmotywowanie tych miejsc, gdzie programy wolontariatu w więzieniach nie są jeszcze rozwinięte,
zaciekawienie i rozpoczęcie realizacji działań wolontariackich przy wsparciu europejskiej sieci promującej
dobre praktyki i zasoby.

3.2 Europejski system monitorowania prawidłowego wdrażania wolontariatu w działalności więziennej, w
którym należy wprowadzić przestrzeganie międzynarodowych, europejskich i krajowych przepisów, praw
człowieka i granic ról.

Wsparcie instytucji Unii Europejskiej jest postrzegane przez większość interesariuszy zaangażowanych w
realizację projektu jako istotne. Partnerzy projektu Volpris Erasmus Plus, z Europejskim Centrum
Wolontariatu jako reprezentantem, dopilnują, aby potrzeba interakcji, wsparcia, a tym samym
monitorowania infrastruktury mogła zostać wprowadzona w celu wdrożenia wysokiej jakości wolontariatu
w więzieniach.

3.3 Należy podkreślić podejście multiagencyjne i zasugerować każdej ze stron, która chce rozwijać
działalność wolontariacką w więzieniach, zapewnienie skutecznej koordynacji i produktywne relacje w
celu osiągnięcia proponowanych wyników.
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Podejście multiagencyjne gwarantuje ciągłość informacji zwrotnych, doskonalenie oraz duże możliwości i
gromadzenie wiedzy, co pozwala na elastyczne, responsywne i jakościowe programy wolontariatu.
Niezwykle ważne jest, aby na wszystkich szczeblach zarządzania i we wszystkich dziedzinach takie
podejście było podkreślane i chwalone, aby wolontariat w więzieniu był zawsze aktualny i mógł
odpowiadać na zmieniające się potrzeby społeczne i więzienne.
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Załącznik II

Wyniki badania dotyczącego minimalnych wymogów dla programów wolontariatu w zakładach karnych

Opis respondentów

Całkowita liczba respondentów pomiędzy ankietami wysłanymi na poziomie europejskim i w krajach partnerskich

(Belgia, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia) wynosi 67, z czego 52 pracuje w więzieniu, 21 w organizacjach

wolontariackich i 41 to wolontariusze (w więzieniu lub gdzie indziej). 20 respondentów ma od 5 do 10 lat

doświadczenia w swojej roli.

W odniesieniu do standardów 57 respondentów odpowiedziało, że są one pomocne w ukierunkowaniu

wolontariusza; 59 oceniło, że pomagają one w orientacji koordynatora wolontariuszy, a 35 z nich stwierdziło, że

standardy są ważne dla infrastruktury wspierającej koordynatora wolontariuszy i wolontariuszy.

Odpowiedzi dotyczące standardu nr 1

Pierwsza norma mówi: „Należy zagwarantować świadomość i podstawowy poziom wiedzy w odniesieniu do

międzynarodowego, europejskiego i lokalnego systemu sądownictwa karnego i systemu penitencjarnego oraz

standardy wolontariatu poprzez Standardowy przewodnik po wolontariacie”.

Większość respondentów (37) stwierdziła, że   ich świadomość / poziom wiedzy w odniesieniu do

międzynarodowego, europejskiego i lokalnego wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych oraz standardów

wolontariatu jest podstawowa. A spośród 11 respondentów, którzy wyrazili brak wiedzy na ten temat, większość
stwierdziła, że   dla nich i miejsca, w którym rozwijają swoją działalność, będzie korzystne, aby mieć szansę na ich

poznanie. Tylko jeden respondent nie uznał tego za ważny, ponieważ „nigdy nie słyszałem o tych standardach i

pracuję w projekcie, który spełnia moje, być może podobne, standardy i kryteria jakości”.

Respondenci badali ten standard bardziej szczegółowo, odpowiadając na następujące pytanie rankingu tego, co

ich zdaniem jest najważniejsze w promowaniu istniejących standardów:

Na pytanie „Wyobraź sobie, że

jesteś częścią zespołu
realizującego projekty

wolontariackie – jakie trzy

trudności wyobrażają sobie Twoi

współpracownicy przy

zastosowaniu Standardowego

Przewodnika po Wolontariacie?”
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odpowiedzi respondentów można podzielić na:

● Brak czasu;

● System nie jest wystarczająco elastyczny;

● Brak znajomości konkretnego języka/słownictwa/infrastruktury (wiedza zawodowa).

Poniżej przedstawiono niektóre odpowiedzi:

● Realia więzienne wahają się od jednego zakładu do drugiego; Mogą pojawić się nowe normy lub zasady,

które wymagają regularnej aktualizacji; Świat więzienny jest bardzo specyficzny i oprócz tego, że

faktycznie różni się w zależności od placówki, jest to kwestia przygotowania się do konfrontacji z nim.

● Cechy charakterystyczne zróżnicowanej typologii populacji docelowej, czas trwania projektów i rotacja

wolontariuszy przydzielonych do projektu, ograniczenie zasobów i środków niezbędnych do realizacji

projektów, w szczególności trudność elementów monitoringu w celu umożliwienia operacjonalizacji

projektu oraz przestrzeni fizycznej umożliwiającej jego realizację .

● 1) Chociaż istnieją oczywiście wspólne zasady i standardy, każde więzienie ma swoją własną dyrekcję i

dlatego mogą występować różnice w zarządzaniu, które mogą mieć wpływ na prowadzenie działalności

wolontariackiej; 2) Każdy zakład będzie miał inny poziom bezpieczeństwa, co również może mieć wpływ

na realizację działań; 3) Koncentracja i cele każdego programu wolontariatu będą inne, dlatego konieczne

jest zrozumienie, czy niniejszy przewodnik odpowiada różnorodności istniejących programów w

więzieniach.

Odpowiedzi na temat Standardu nr 2

Drugi Standard mówi: „Wsparcie i promocja wolontariuszy w więzieniu powinny być realizowane w celu

zwiększenia motywacji i uznania wolontariatu w więzieniu”.

Pytanie związane z tym standardem: „Jakie relacje prawne i/lub praktyczne, czynniki i inne czynniki Twoim

zdaniem są niezbędne do wspierania i promowania wolontariuszy w więzieniu?”

Pytanie: jakie inne przepisy, związki lub czynniki są istotne, będąc urzędnikiem lub organizacją, która ma

rozpocząć wolontariat w więzieniu, odpowiedzi można podsumować w następujący sposób: Coraz bardziej

„ustrukturyzowany system”, z przeszkolonymi wolontariuszami i świadomością znaczenia wolontariatu w

programach więziennych, których głównym celem jest korzyść dla osadzonych; Znajomość
zasad/limitów/granic/roli wolontariuszy; ubezpieczenie dla wolontariuszy.

Poniżej kilka odpowiedzi respondentów:

● Poznaj wewnętrzne przepisy więzienia;

● Skuteczna realizacja planu;

● Szacunek dla wszystkich interesariuszy; dyskrecja; nie przekraczaj granic swojej roli i w razie potrzeby

kieruj się do odpowiednich specjalistów;

● Kodeks etyczny dla wolontariuszy;
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● Projekty niespełniające potrzeb więźniów nie byłyby brane pod uwagę;

● Dostosowanie profilu i szkolenia wolontariuszy do projektów, a mianowicie specjalistycznych umiejętności

wolontariuszy; Promowanie ustawicznego szkolenia wolontariuszy w kontekście więziennym; Zwiększenie

projektów wolontariatu za murami więzienia, a mianowicie wsparcie rodzin i wsparcie po zwolnieniu;

● Szkolenie funkcjonariuszy więziennych; większa bliskość między zaangażowanymi podmiotami;

● Redukcja biurokracji oraz szybsze i skuteczniejsze reagowanie;

● Jasne i precyzyjne zasady wolontariatu z naciskiem na obszary współpracy, częstotliwość spotkań i grupy

beneficjentów. Wyniki świadczonej współpracy i pomocy zostaną sfinalizowane na piśmie. Praca

uwzględniająca indywidualne potrzeby beneficjentów;

● Bezpieczeństwo wolontariuszy;

● Wprowadzenie zasady organizowania spotkań w celu zapewnienia, że   są potrzeby resocjalizacji i

wspólnych działań wolontariackich;

● Punkt koordynacyjny poza murami więzienia.

Odpowiedzi na temat Standardu nr 3

Trzeci Standard mówi: „Uznanie wartości

zaangażowania wolontariuszy, które może

poprawić wyniki zarówno dla wolontariusza,

jak i beneficjentów”.

Respondenci na pytanie „Jak myślisz, gdzie

ważne jest dostrzeganie wartości

wolontariuszy?” uznane za bardzo ważne:
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Pytani o uwzględnienie innych miejsc, w których może nastąpić rozpoznanie wartości, respondenci podkreślali

głównie: w społeczeństwie; ze strażnikami więziennymi; z więźniami. Poniżej niektóre odpowiedzi:

● Ze strony grupy docelowej (tu więźniów) nie w tym sensie, że powinni koniecznie wyrazić swoje uznanie,

ale raczej w tym sensie, że moim zdaniem jako wolontariusz najlepszym uznaniem jest, gdy widzimy, że

nasze zaangażowanie służy do czegoś, „czynienia dobra”, pomaga poprawić sytuację (choćby

nieznacznie);

● W instytucji promującej ten wolontariat lub w przypadku wolontariuszy uniwersyteckich z Wydziału.

Aby doszło do uznania wartości zaangażowania wolontariuszy, te elementy według odpowiedzi respondentów

muszą być na miejscu, uznając je za „bardzo ważne”:

Jako dodatkowe elementy, respondenci dodali:

● Nadzór grupowy nad wolontariuszami, aby mogli „ zgłaszać" swoje pytania, trudności i wymieniać się ze

sobą z pomocą profesjonalisty;

● Dokładna ocena wpływu projektów;

● Współpracować w poszukiwaniu bardziej odpowiednich harmonogramów dla osadzonych (w których

praca zarobkowa nie uniemożliwia im udziału w realizowanych projektach wolontariackich;

● Informacje zwrotne w postaci ankiet, co poprawić, a co pielęgnować we współpracy z wolontariuszami.

Najlepiej anonimowe i krótkie,

● jak aktywność prowadzona z więźniami wpłynęła na ich zachowanie

Odpowiedzi na temat standardu nr 4

Czwarty standard mówi: „Motywowanie wolontariuszy poprzez nagradzanie ich zaangażowania i chwalenie się ich

pracą jest niezbędne do utrzymania cenionych wolontariuszy na pokładzie”.
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Z doświadczenia wynika, że   respondenci ocenili różne elementy jako bardzo ważne dla utrzymania wolontariuszy,

podkreślali:

● bliskość koordynatora jest ważna;

● wydatki;

● tworzenie poczucia wspólnoty, promowanie wymiany doświadczeń wśród wolontariuszy ;

● Promuj uroczystości wewnętrzne;

● Włączenie jako członek zespołu;

● Informacje zwrotne w formie ankiet na temat tego, co należy zmienić, a co doskonalić się we współpracy z

wolontariuszami. Najlepiej anonimowy i krótki;

● W środkach masowego przekazu;

● Stworzenie rejestru wolontariuszy na poziomie instytucji, w którym należy wymieniać ich wkład, staż itp.

Odpowiedzi na temat Standardu nr 5

Piąty Standard mówi: „Mentorowanie wolontariuszy – czy to ze strony personelu, czy ze strony rówieśników –

wspiera skuteczną realizację inicjatywy wolontariackiej”.

Respondenci zapytani o uszeregowanie następujących elementów programu mentoringu, z których 1 jest

najważniejszy, odpowiedzieli:

Odpowiedzi dotyczące standardu nr 6

Szósty standard mówi: „Organizacje wsparcia mają kluczowe znaczenie dla

poprawy praktyki w zakresie rekrutacji wolontariuszy więziennych,

szkolenia , utrzymanie, monitorowanie jakości i ocena inicjatywy

wolontariackiej”.

Respondenci oznaczeni jako bardzo ważni w odniesieniu do tego, w jaki

sposób organizacje wspierające mogą przyczynić się do poprawy praktyki w

zakresie rekrutacji wolontariuszy więziennych, szkolenia, zatrzymywania,

monitorowania jakości i oceny inicjatywy wolontariackiej:
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Inne elementy, które respondenci chcieli podkreślić, to:

● Nadzór;

● Lobbing na rzecz praw i potrzeb osadzonych;

● Włącz wsparcie i promocję wolontariatu w swoje działania;

● Uwrażliwić funkcjonariuszy (wskazówki, personel), aby byli bardziej otwarci na tego typu działania,

rozpowszechniać przykłady dobrych praktyk/doświadczeń z pozytywnymi wynikami;

● Pomoc w znalezieniu niedrogich rozwiązań ubezpieczeniowych dla organizacji pozarządowej;

● Aby pośredniczyć w komunikacji;

● Monitorowanie skuteczności wolontariusza.

Odpowiedzi dotyczące standardu nr 7

Siódmy standard mówi: „Organizacje wspierające powinny opowiadać się za lepszą polityką i programami

wolontariatu dla wolontariatu w więzieniach na poziomie lokalnym, krajowym lub europejskim”.

Respondenci jako bardzo ważne uznali następujące działania rzecznicze podejmowane przez organizacje

wspierające:
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Aneks III
Ankieta Odpowiedzi z ankiety VolPris w krajach partnerskich

Ankieta VolPris – odpowiedzi z Belgii

1. Opis respondentów
Próba belgijska składa się z 4 osób, z których 1 pracuje w więzieniu,
wszystkie pracują w organizacji sektora wolontariatu. Jeśli chodzi o
doświadczenie zawodowe, badanie pokazuje zróżnicowane typy: 2
respondentów z kilkuletnim stażem i pozostali z ponad 15-letnim
stażem pracy.

1. Standard nr 1
Należy zagwarantować świadomość i podstawowy poziom wiedzy w
odniesieniu do międzynarodowego, europejskiego i lokalnego systemu karnego i systemu
penitencjarnego oraz standardy wolontariatu poprzez standardowy przewodnik po wolontariacie

Większość podmiotów udzielających odpowiedzi ma podstawową wiedzę i zrozumienie
międzynarodowego, europejskiego i lokalnego wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych oraz
standardów wolontariatu.

Próba mówiąc o swoim doświadczeniu odwołuje się do standardów i wytycznych VolPris jako
pomocnych dla koordynatora wolontariatu, wolontariuszy i organizacji wspierającej działania
wolontariackie.

W celu promowania istniejących standardów respondenci podkreślają znaczenie zrozumienia sposobów
definiowania wolontariatu i wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych.

Głównymi problemami, które mogą wyniknąć z przewodnika po standardach wolontariatu, mogą być:
używany język, zbyt profesjonalny i trudny do zinterpretowania; udzielanie dużej ilości informacji z
ryzykiem utraty podstawowych wskazówek; wreszcie, realia więzienne różnią się w zależności od
instytucji i może się zdarzyć, że zakłady karne będą wdrażać rozbieżności tworząc nieporządek. Bardzo
zróżnicowane są opinie dotyczące instrumentów wdrażania narzędzi i polityk legislacyjnych, a ponadto
dotyczące sposobu utrzymania projektu w czołówce oraz łączenia trendów społecznych z bieżącą
realizacją.

2. Standard nr 2
Wsparcie i promocja wolontariuszy w zakładzie karnym powinny być wdrożone w celu zwiększenia
motywacji i uznania wolontariatu w zakładzie karnym
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Za niezbędne uważa się wspieranie i promowanie współpracy z wolontariuszami w zakładzie karnym,
gwarantującej różne poziomy obowiązków, w zależności od dostępności wolontariuszy, zaangażowanie
wolontariuszy w różnych obszarach więziennych, współpraca między organizacją wolontariatu a dyrekcją
więzienia poprzez dyskusje panelowe w celu zaspokojenia pojawiających się i pilnych potrzeb.

3. Standard nr 3
Uznanie wartości zaangażowania wolontariuszy, które może poprawić wyniki zarówno dla wolontariusza,
jak i beneficjentów

Aby inicjatywa wolontariacka była korzystna, respondenci deklarują, że fundamentalne znaczenie ma
świadomość tego na wszystkich szczeblach w zakładzie karnym, na przykład poprzez umowę partnerską
lub spotkania z personelem więziennym.

Z drugiej strony za ważne uznaje się organizowanie lokalnych wydarzeń w celu informowania
społeczności o inicjatywach więziennych i rekrutacji wolontariuszy, a także ustalanie przepisów i zasad
zapewniających pracę wolontariacką.

Jeśli chodzi o fundusze na organizację wolontariatu w więzieniach, próba wyraża potrzebę większych
możliwości i szerszego wsparcia poprzez większy dostęp do funduszy krajowych lub europejskich.

4. Standard nr 4
Motywowanie wolontariuszy poprzez nagradzanie ich zaangażowania i przekazywanie informacji
zwrotnej za ich pracę jest niezbędne do utrzymania cenionych wolontariuszy na pokładzie

VolPris ma dowody na to, że motywowanie wolontariuszy, nagradzanie ich zaangażowania i wspieranie
ich wkładu jest niezbędne do zatrzymania wolontariuszy na pokładzie. Zgodnie z próbą, aby zatrzymać
wolontariuszy, konieczne jest regularne kontrolowanie przez koordynatora wolontariatu i wolontariuszy.
W ten sposób podkreśla znaczenie informacji zwrotnych, które mogą dostarczyć sugestii dotyczących
poprawy działań wolontariackich.

5. Standard nr 5
Opiekun wolontariuszy – czy to z kadry, czy z rówieśników – wspiera skuteczną realizację inicjatywy
wolontariackiej

Mówiąc o postaci mentora, próba wyraża rozbieżne opinie. Respondenci przypisują różny poziom
trafności do uznania i kompetencji mentora.

6. Standard nr 6 i 7
Organizacje wspierające mają kluczowe znaczenie dla poprawy praktyki w zakresie rekrutacji
wolontariuszy więziennych, szkolenia, zatrzymywania, monitorowania jakości i oceny inicjatywy
wolontariackiej
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Organizacje wspierające powinny opowiadać się za lepszą polityką i programami wolontariatu dla
wolontariatu w więzieniach na lokalnym, krajowym lub europejskim poziomie

W odniesieniu do organizacji wspierającej może pomóc w oferowaniu możliwości szkoleniowych,
mapowanie lokalnej sieci wsparcia (na przykład ułatwianiu wyszukiwania i kontaktowaniu się z innymi
organizacjami, które mogą pomóc), upewniając się, że relacje między zaangażowanymi podmiotami są
harmonijne i sprawiedliwe.

Ponadto organizacja wspierająca powinna wyposażyć działania wolontariackie w instrumenty i zasoby
materialne.

Jeśli chodzi o działania rzecznicze prowadzone przez organizacje wspierające, uważa się za ważne, aby
zaangażowały się lub tworzyły przestrzenie, które umożliwiają dialog i komunikację na temat
wolontariatu w kontekście więziennym.

7. Wnioski

Podsumowując, nawet jeśli próba jest dość mała, pojawia się kilka różnych perspektyw, podkreślając, że
wspólne rozumienie istniejących standardów i podstawowych czynników, które mogą promować i
wspierać inicjatywę wolontariatu w więzieniu, są nadal celami do osiągnięcia. Niemniej jednak
respondenci wydają się bardziej zwięźle identyfikować ewentualne problemy lub przeszkody we
wdrażaniu Przewodnika po standardach wolontariatu.
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Ankieta VolPris – odpowiedzi z Niemiec

1. Opis respondentów
Próba niemiecka składa się z 9 osób, z których tylko 3 pracują
w więzieniu, a tylko połowa jest wolontariatem w więzieniu lub
innej organizacji. Większość respondentów ma ponad 5-10 lat
doświadczenia zawodowego.

1. Standard nr 1
Należy zagwarantować świadomość i podstawowy poziom
wiedzy w odniesieniu do międzynarodowego, europejskiego i
lokalnego systemu sądownictwa karnego i systemu
penitencjarnego oraz standardy wolontariatu poprzez
standardowy przewodnik po wolontariacie

Próba wydaje się mieć różny poziom wiedzy i zrozumienia międzynarodowego, europejskiego i
lokalnego wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych oraz standardów wolontariatu.

Jeśli chodzi o promowanie istniejących standardów, warto zauważyć, że próba niemiecka rozpoznaje
różne znaczenie dla wszystkich pytań związanych z tematem. W związku z tym wśród respondentów nie
ma zgody co do tego, co jest uważane za najważniejsze w promowaniu istniejących standardów.

Niemniej jednak podmioty udzielające odpowiedzi uważają, że ich koledzy są otwarci na naukę i
zdobywanie większej wiedzy na temat istniejących standardów.

2. Standard nr 2
Wsparcie i promocja wolontariuszy w zakładzie karnym powinny być realizowane w celu zwiększenia
motywacji i uznania wolontariatu w zakładzie karnym

W ankiecie deklaruje się wiele sposobów uwzględniania wsparcia i promocji współpracy z
wolontariuszami w zakładzie karnym. Pojawiają się rozbieżne opinie dotyczące możliwości zaoferowania
wolontariuszom różnych poziomów zaangażowania poprzez wolontariat
krótkoterminowy/długoterminowy/ad hoc, jak również w odniesieniu do uczenia się międzysektorowego i
budowania zdolności (np. wspólne spotkania personelu więziennego i wolontariuszy).

3. Standard nr 3 i 4
Uznanie wartości zaangażowania wolontariuszy, które może poprawić wyniki zarówno dla wolontariusza,
jak i beneficjentów

Motywowanie wolontariuszy poprzez nagradzanie ich zaangażowania i informacje zwrotne z ich pracy
ma kluczowe znaczenie dla utrzymania cenionych wolontariuszy na pokładzie
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Podkreśla się wspólny konsensus uznając wartość wolontariusza poprzez ustawodawstwo promujące
zaangażowanie społeczeństwa obywatelskiego.

W rzeczywistości prawodawstwo i instrumenty zarządzania są kluczowym kluczem do zapewnienia
inicjatywy wolontariackiej przydatnej zarówno dla wolontariusza, jak i jego beneficjentów.

Według próbki niemieckiej ważne jest, aby celebrować osiągnięcia i organizować imprezy towarzyskie,
aby nagrodzić zaangażowanie wolontariuszy i wesprzeć ich wkład.

Ponadto uważa się, że zasadnicze znaczenie ma poprawa wolontariatu w więzieniu poprzez
utrzymywanie informacji zwrotnej między wolontariuszami a personelem więziennym, dzięki czemu głos
wolontariuszy ma znaczenie.

4. Standard nr 5
Mentoring wolontariuszy – czy to z personelu, czy z rówieśników – wspiera skuteczną realizację
inicjatywy wolontariackiej

Respondenci dostrzegają znaczenie programu mentoringowego we wspieraniu wolontariusza i
wzmacnianiu efektywnej realizacji inicjatywy wolontariackiej. Tak więc wsparcie mentora i przejrzysty
proces mentoringu mają decydujące znaczenie dla stworzenia udanego programu wolontariatu.

5. Standard nr 6 i 7
Organizacje wspierające mają kluczowe znaczenie dla poprawy praktyki w zakresie rekrutacji
wolontariuszy więziennych, szkolenia, zatrzymywania, monitorowania jakości i oceny inicjatywy
wolontariackiej

Organizacje wspierające powinny opowiadać się za lepszą polityką i programami wolontariatu dla
wolontariatu w więzieniach na lokalnym, krajowym lub europejskim poziomie

Jeśli chodzi o organizację wspierającą, próba niemiecka wskazuje, że może ona przyczynić się do
poprawy praktyki w zakresie mapowania lokalnej sieci wsparcia, zapewniania możliwości szkoleniowych
dla wolontariuszy i/lub personelu więziennego oraz oferowania instrumentów i zasobów materialnych.

Ponadto respondenci żądają, aby organizacja wspierająca opowiadała się za lepszą polityką i
programami w zakresie wolontariatu więziennego na szczeblu lokalnym, krajowym i europejskim,
angażując się lub tworząc przestrzenie umożliwiające dialog i komunikację na temat wolontariatu w
kontekście więziennym oraz rozpowszechnianie informacji o korzyściach z wolontariatu dla
wolontariuszy i jak zmian w życiu więźniów.

6. Wnioski
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Podsumowując, próba niemiecka ma rozbieżne opinie w wielu tematach związanych z wolontariatem w
więzieniu. Po pierwsze, nie ma ogromnego konsensusu, jeśli chodzi o uznanie, na podstawie ich
doświadczenia, standardów VolPris za przydatne dla koordynatora wolontariuszy, wolontariusza i
organizacji wspierającej. Różnorodne odpowiedzi w ankiecie można wyjaśnić, biorąc pod uwagę różne
poziomy wiedzy i zrozumienia międzynarodowego, europejskiego i lokalnego systemu wymiaru
sprawiedliwości w sprawach karnych oraz standardów wolontariatu, jakie posiadają respondenci. Z
drugiej strony próba jest bardziej zjednoczona pod względem zapotrzebowania na działania szkoleniowe
dla wolontariuszy i personelu więziennego oraz rozpowszechniania możliwości wolontariatu przez
organizację wspierającą.
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Ankieta VolPris – odpowiedzi z Polski

1. Opis respondentów
Odpowiedzi ankietowe z Polski obejmują próbę gruntową 10 osób,
wszystkie pracują w zakładzie karnym i żadna z nich nie jest
wolontariuszem w więzieniu lub innej organizacji. Większość z nich
osiągnęła ponad 5-10 lat doświadczenia zawodowego.

1. Standard nr 1
Należy zagwarantować świadomość i podstawowy poziom wiedzy w
odniesieniu do międzynarodowego, europejskiego i lokalnego
systemu sądownictwa karnego i systemu penitencjarnego oraz
standardy wolontariatu poprzez Standardowy przewodnik po
wolontariacie

Próba ma podstawowy poziom wiedzy i zrozumienia międzynarodowego, europejskiego i lokalnego
wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych oraz standardów wolontariatu.

Jeśli chodzi o promocję istniejących standardów, próba uplasowała się od 1 do 4 na 10 (gdzie 1 jest
uważane za najważniejsze, a 10 za najmniej ważne) ze wszystkich pytań związanych z tematem.

2. Standard nr 2
Wsparcie i promocja wolontariuszy w zakładzie karnym powinny być wdrożone w celu zwiększenia
motywacji i uznania wolontariatu w zakładzie karnym.

Więcej harmonii wykazuje się w odniesieniu do niektórych czynników, które są uważane za niezbędne,
aby umożliwić wsparcie i promocję współpracy z wolontariuszami: po pierwsze zapewnienie oferowania
różnych projektów wolontariackich; następnie zaangażowanie wolontariuszy na różnych obszarach
więziennych w celu zapewnienia pozytywnego i pełnego doświadczenia wolontariackiego oraz, co
niemniej ważne, współpracy między organizacjami wolontariatu a zarządem więzień.

Jednocześnie przyjęcie przewodnika po standardach wolontariatu może prowadzić do powstania
różnych przeszkód. Brak czasu i fachowej wiedzy oraz rozbieżność między przepisami prawa a
rzeczywistością mogą stanowić przeszkodę w skutecznym wdrażaniu standardów. Innym środkiem
odstraszającym może być biurokracja.

3. Standard nr 3
Uznanie wartości zaangażowania wolontariuszy, które może poprawić wyniki zarówno dla wolontariusza,
jak i beneficjentów
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Potrzeba prawodawstwa i polityki zarządzania jest uznawana za niezbędną, aby inicjatywa
wolontariacka była korzystna zarówno dla wolontariuszy, jak i ich beneficjentów. Ponadto respondenci
domagają się odpowiednio przeszkolonych wolontariuszy, środków bezpieczeństwa dla wolontariuszy,
działań wolontariackich uwzględniających potrzeby beneficjentów oraz dostarczenia dokumentu
stwierdzającego wzajemną współpracę wolontariuszy z personelem więziennym.

4. Standard nr 4
Motywowanie wolontariuszy poprzez nagradzanie ich zaangażowania i przekazywanie informacji
zwrotnej za ich pracę ma kluczowe znaczenie dla utrzymania cenionych wolontariuszy na pokładzie

Próba polska wykazuje podobne podejście do wszystkich pytań związanych z tematem rozpoznania
wartości wolontariusza, z następującym wyjątkiem: niewielka mniejszość wyraża neutralną opinię na
temat znaczenia mediów i sieci społecznościowych. Dla innych ważne jest, aby określić wartość
wolontariusza w społecznościach, w więzieniu oraz w ustawodawstwie i polityce.

5. Standard nr 5
Mentoring wolontariuszy – czy to z personelu, czy z rówieśników – wspiera skuteczną realizację
inicjatywy wolontariackiej

Zgodnie z partnerstwem projektu VolPris program mentoringu może wzmocnić skuteczną realizację
inicjatywy wolontariackiej, a według próby struktura mentoringu jest kluczowa aby uzyskać ostateczny,
pomyślny wynik.

6. Standard nr 6 i 7
Organizacje wspierające mają kluczowe znaczenie dla poprawy praktyki w zakresie rekrutacji
wolontariuszy więziennych, szkolenia, zatrzymywania, monitorowania jakości i oceny inicjatywy
wolontariackiej

Organizacje wspierające powinny opowiadać się za lepszą polityką i programami wolontariatu dla
wolontariatu w więzieniach na lokalnym, krajowym lub europejskim poziomie

Jeśli chodzi o rolę organizacji wspierającej, próba identyfikuje ją jako podmiot, który powinien
organizować dni szkoleniowe dla wolontariuszy i pracowników więziennictwa oraz monitorować relacje
między zaangażowanymi podmiotami zapewniającymi narzędzia. Jednocześnie respondenci żądają od
organizacji wspierającej prowadzenia polityki rzecznictwa poprzez mapowanie celów wolontariatu i
promowanie wolontariatu w więzieniu.

7. Wnioski
Ogólnie, czytając polskie badanie, wydaje się, że nadal istnieje mniejszość, która nie uważa standardów
i wytycznych VolPris za przydatne do prowadzenia koordynatora wolontariuszy, wolontariusza i
organizacji wspierającej. Pomimo wielu różnych perspektyw, chęć poprawy współpracy pomiędzy
podmiotami zaangażowanymi w inicjatywę wolontariatu podkreślają wszyscy respondenci. Ponadto
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respondenci bardzo domagają się odpowiedniej regulacji i wsparcia, np. możliwości szkolenia
wolontariuszy i personelu penitencjarnego.

Badanie VolPris – odpowiedzi z Portugalii

1. Opis respondentów
W przypadku Portugalii analizę przeprowadzono na próbie 31
osób, z których większość (25 osób) pracuje w więzieniu, a około
⅙ nie jest pracownikiem zakładu karnego; większość z nich ma
kilkuletnie doświadczenie zawodowe.

1. Standard nr 1
Należy zagwarantować świadomość i podstawowy poziom
wiedzy w odniesieniu do międzynarodowego, europejskiego i
lokalnego wymiaru sprawiedliwości i systemu penitencjarnego
oraz standardów wolontariatu poprzez standardowy przewodnik
po wolontariacie

Badanie wykazuje podobieństwa w zakresie uznawania standardów VolPris i wytyczne są przydatne dla
koordynatora programu wolontariatu, wolontariusza i organizacji wspierającej, ale podkreślają również
rozbieżne opinie na różne tematy.

Bardziej zróżnicowane są poglądy dotyczące znaczenia skutecznych i uznanych struktur, które wspierają
instrumenty prawne i polityki, 6 respondentów nie uważa tego za ważne i na miejscu 1 na 10 (przy czym
1 oznacza najważniejszą) wystawili ocenę między 5 i 8.

Podobną postawę wykazuje również próba w zakresie wdrażania narzędzi i polityk legislacyjnych
poprzez uznane instrumenty, 7 osób oceniło to jako nieistotne.

Biorąc pod uwagę promowanie istniejących standardów, próba uważa, że   ważne jest posiadanie ogólnej
wiedzy na temat głównych instrumentów prawnych/politycznych oraz zrozumienia ich wpływu na
wolontariat w więzieniu.

Dlatego należy pamiętać o jasnych definicjach wolontariatu oraz wymiaru sprawiedliwości w sprawach
karnych.

Niemniej jednak istnieje kilka obaw dotyczących realizacji projektów wolontariackich w oparciu o
przewodnik standardowy wolontariatu. Mogą wystąpić różne interpretacje przewodnika, aw konsekwencji
rozbieżności w wynikach mogą zakłócać pomyślne funkcjonowanie działań wolontariackich. Wreszcie,
każde więzienie jest zorganizowane inaczej, dlatego konieczne jest zrozumienie, czy przewodnik po
standardach wolontariatu może odpowiedzieć na różnorodność istniejących programów w kontekście
więziennym.
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Podkreśla się potrzebę współpracy między zaangażowanymi podmiotami, na przykład poprzez
comiesięczną dyskusję w celu zaspokojenia pojawiających się potrzeb rehabilitacji i reintegracji.

2. Standard nr 2

W celu zwiększenia motywacji i uznania wolontariatu w zakładzie karnym należy wdrożyć…

Aby inicjatywa wolontariacka była korzystna, wzywa się do szerzenia świadomości na wszystkich
szczeblach zakładu karnego; podstawowa byłaby umowa partnerska lub spotkania z personelem
więziennym. Co więcej, próba dostrzega znaczenie wspólnego szkolenia wolontariuszy i personelu, a
jednocześnie wymaga wdrożenia przepisów i zasad zapewniających wolontariat w więzieniu.

3. Standard nr 3 i 4
Uznanie wartości zaangażowania wolontariuszy, które może poprawić wyniki zarówno dla wolontariusza,
jak i beneficjentów

Motywowanie wolontariuszy poprzez nagradzanie ich zaangażowania i przekazywanie informacji
zwrotnej z ich pracy jest kluczowe dla utrzymania cenionych wolontariuszy na pokładzie

Respondenci wskazują w jaki sposób informacje zwrotne i regularne kontrole przeprowadzane zarówno
przez koordynatora, jak i wolontariuszy są niezbędne do poprawy wolontariatu w kontekście więziennym.

Ponadto badanie pokazuje, że kodeks etyczny dla wolontariuszy oraz wprowadzenie ubezpieczenia są
uważane za istotne czynniki w programie wolontariatu.

4. Standard nr 5

Mentoring wolontariuszy – czy to z personelu, czy z rówieśników – wspiera skuteczną realizację
inicjatywy wolontariackiej

Profesjonaliści zaangażowani w projekt VolPris wielokrotnie stwierdzają, że przydzielenie mentora
osobie wolontariusza, czy to pracownika organizacji beneficjenta, czy rówieśnika (np. innego
wolontariusza), wzmacnia efektywną realizację inicjatywy wolontariackiej. Biorąc pod uwagę ich
doświadczenie, respondenci uważają, że uznanie i kompetencje mentora są kluczowe.

5. Standard nr 6 i 7
Organizacje wspierające mają kluczowe znaczenie dla poprawy praktyki w zakresie rekrutacji
wolontariuszy więziennych, szkolenia, zatrzymywania, monitorowania jakości i oceny inicjatywy
wolontariackiej

Organizacje wspierające powinny opowiadać się za lepszą polityką i programami wolontariatu w
więzieniach na lokalnym, krajowym lub europejskim poziomie
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Organizacja wspierająca często opowiada się za lepszą polityką i programami wolontariatu w
więzieniach na poziomie lokalnym, krajowym lub europejskim. Według próby najlepszym sposobem
prowadzenia działań rzeczniczych w tej dziedzinie jest ujawnianie informacji o wpływie wolontariatu w
zakładzie karnym zarówno na wolontariuszy, jak i osadzonych. Ponadto organizacja wspierająca
powinna uwrażliwić personel więzienny na otwartość na działania wolontariackie, dzieląc się przykładami
dobrych praktyk i doświadczeń z pozytywnymi wynikami.

6. Podsumowanie
Podsumowując, próba portugalska ma duże doświadczenie w pracy w więzieniu i jest otwarta na liczne
trudności, jakie mogą wyniknąć z realizacji projektu wolontariatu w więzieniu. W tym kontekście rolę
odgrywają różne czynniki: środki finansowe, instrumenty prawne i polityczne, współpraca między
zaangażowanymi podmiotami, różne poziomy zaangażowania w wolontariat, możliwości szkoleniowe dla
wolontariuszy i wsparcie mentora. Z drugiej strony można zauważyć, że wszyscy respondenci, zgodnie
ze swoim doświadczeniem, uważają VolPris pomocne w zarządzaniu wolontariatem w zakładzie karnym
i w celu usprawnienia działań wolontariackich zwracają się o informację zwrotną, uważną ocenę wpływu
projektu i dzielenie się dobrymi praktykami.

Ankieta VolPris – odpowiedzi z Rumunii
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1. Opis respondentów
Próba respondentów w Rumunii składa się z 13 osób, z których wszystkie pracują w zakładzie karnym i
z których 2 mają doświadczenie w wolontariacie, w więzieniu lub w innych kontekstach.

1. Standard nr 1
Świadomość i podstawowy poziom wiedzy w odniesieniu do międzynarodowego, europejskiego i
lokalnego wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych i systemu penitencjarnego oraz standardy
wolontariatu poprzez standardowy przewodnik po wolontariacie

Wyniki badania pokazują, że większość z nich ma podstawową świadomość oraz znajomość
międzynarodowego, europejskiego i lokalnego wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych oraz
standardów wolontariatu.

Jeśli chodzi o promocję istniejących standardów, próba wykazała podobne postawy. Wydaje się, że za
fundamentalne uważa się zrozumienie głównych instrumentów politycznych i prawnych oraz
świadomość ich wpływu na wolontariat w więzieniu.

Współpracę między zaangażowanymi podmiotami w celu prowadzenia wolontariatu w więzieniu, a także
wyraźne uwzględnienie znaczenia wolontariatu i wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych.

Z drugiej strony, próba identyfikuje pewne obawy dotyczące zastosowania standardowego przewodnika
wolontariatu w kontekście więziennym. Pierwsza trudność może wynikać z procesu rekrutacji
wolontariuszy lub np. z braku wolontariuszy. Po drugie, przestrzeganie postanowień przewodnika może
wymagać zastosowania go w różnych zakładach karnych. Wreszcie, synchronizacja działań
wolontariackich z pracą personelu może być skomplikowana.

2. Standard nr 2
Wsparcie i promocja wolontariuszy w zakładzie karnym powinny być wdrożone w celu zwiększenia
motywacji i uznania wolontariatu w zakładzie karnym

Pytania dotyczące istotnych czynników umożliwiających wspieranie i promocję wolontariuszy w
zakładzie karnym wykazują odpowiednią zgodność wśród respondentów. Uważa się, że ważne jest
oferowanie wolontariuszom różnych poziomów zaangażowania poprzez różnorodne programy
wolontariatu i uważa się to za plus, jeśli wolontariusze mają wcześniejsze doświadczenie w systemie
sądownictwa karnego.

Ponadto współpraca między organizacjami sektora wolontariatu a władzami więziennymi jest ważna, aby
uzyskać informacje zwrotne, a także poprawić działalność wolontariacką. Dodatkowo, innym głównym
elementem wspierania wolontariuszy jest informowanie ich o specyfice populacji więziennej i
umożliwienie im zrozumienia granic poufności z osadzonymi.
Aby zagwarantować korzyści inicjatywie, w którą zaangażowani są wolontariusze i ich beneficjenci,
uważa się za fundamentalne, aby mieć dostęp do większej liczby możliwości finansowania.
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3. Standard nr 3
Uznanie wartości zaangażowania wolontariusza, które może poprawić wyniki zarówno dla wolontariusza,
jak i beneficjentów

Zgodnie z próbą ważne jest, aby docenić wartość wolontariusza w czynnościach wykonywanych w
więzieniu, w relacji nawiązanej z personelem więziennym i dyrektorem.

Ponadto podkreśla również, że poprzez ustawodawstwo i polityki promujące zaangażowanie
społeczeństwa obywatelskiego w wolontariat w więzieniach można podkreślić wartość wolontariuszy.

4. Standard nr 4
Motywowanie wolontariuszy poprzez nagradzanie ich zaangażowania i przekazywanie informacji
zwrotnej za ich pracę ma kluczowe znaczenie dla utrzymania cenionych wolontariuszy na pokładzie

Aby zatrzymać cenionych wolontariuszy na pokładzie, próba postrzega jako kluczowe czynniki:
nagradzanie wolontariuszy, gdy zostanie osiągnięty określony cel , poprzez wydarzenia towarzyskie i
przywiązywanie wagi do informacji zwrotnej.

5. Standard nr 5
Opiekun wolontariuszy – czy to pracowników, czy rówieśników – wspiera skuteczną realizację inicjatywy
wolontariackiej

Jeśli chodzi o postać mentora, próba dostrzega jej znaczenie; w szczególności jako punkt odniesienia
dla wolontariuszy i jako gwarancja skutecznej realizacji inicjatywy wolontariackiej.

6. Standard nr 6
Organizacje wspierające mają kluczowe znaczenie dla poprawy praktyki w zakresie rekrutacji
wolontariuszy więziennych, szkolenia, zatrzymywania, monitorowania jakości i oceny inicjatywy
wolontariackiej

Według próby organizacja wspierająca mogłaby pomóc, organizując dni szkoleniowe zarówno dla
wolontariuszy, jak i personelu więziennego , mapowanie lokalnej sieci wsparcia (ułatwienie znalezienia i
skontaktowania się z innymi organizacjami, które mogą pomóc) oraz zapewnienie harmonijnych i
sprawiedliwych relacji między zaangażowanymi podmiotami.

Jednocześnie ważne jest, aby organizacje wspierające opowiadały się za zaangażowaniem lub
tworzeniem przestrzeni do dialogu i komunikacji na temat wolontariatu w więzieniu, a także poprzez
rozpowszechnianie doświadczeń wolontariackich.

7. Standard nr 7
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Organizacje wspierające powinny opowiadać się za lepszą polityką i programami wolontariatu na rzecz
wolontariatu w więzieniach na poziomie lokalnym, krajowym lub europejskim

Pomimo wielu rozbieżnych poglądów na temat istniejących standardów, próba podkreśla wspólne
rozumienie roli organizacji wspierających w szczególności w pośredniczeniu w relacjach między
zaangażowanymi podmiotami oraz w oferowaniu działań szkoleniowych.

8. Wnioski
Wyniki badania wskazują na ogólny brak wiedzy i zrozumienia systemu wymiaru sprawiedliwości w
sprawach karnych na szczeblu międzynarodowym, europejskim i lokalnym, a także standardów
wolontariatu wśród podmiotów udzielających odpowiedzi, które należy uzupełnić. Z drugiej strony, wśród
próby wyłania się ogólna zgoda w odniesieniu do różnych tematów: takich jak istotne czynniki, które
umożliwiają i wspierają współpracę z wolontariuszami w więzieniu, praktyczne sposoby, aby inicjatywa
wolontariacka była korzystna i wreszcie rola organizacji wspierających.
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