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1. Introducere

Următoarele recomandări au fost compilate ca urmare a activităților desfășurate în cadrul proiectului Volpris
Erasmus+ 2019-2022. Acestea oferă sugestii cu privire la modul de îmbunătățire a calității voluntariatului, atât în
interiorul, cât și în afara unității penitenciare, cu un accent deosebit pe rolul coordonatorului de voluntariat și al
altora, implicați în roluri de sprijin, pentru a se asigura că voluntarii au o experiență de succes și de impact.
Recomandările vizează actorii implicați în implementarea activităților de voluntariat în penitenciare: organizațiile
de sprijin/organizații sectoriale voluntare, voluntarii, instituțiile (locale, naționale și europene) și penitenciarele.

Pentru detalii suplimentare și explicații ale recomandărilor, a se vedea Anexa I.

Un rezumat al rezultatelor sondajului utilizat pentru compilarea acestui document, precum și o analiză mai
detaliată a situației din cele cinci țări implicate în proiect, pot fi găsite în Anexele II și III.

2. Cerințe minime pentru programele de voluntariat în mediile penitenciare
„Cerințele minime pentru programele de voluntariat în mediile penitenciare” pot, pe de-o parte, structura și
organiza Organizații din sectorul voluntariat (OSV), iar, pe de altă parte, pot să introducă și să ofere beneficiarului
posibilitatea de a monitoriza, evalua și selecta acele programe de voluntariat mai robuste și mai durabile.

Standardul pe care căutăm să îl dezvoltăm în cadrul acestui rezultat (IO) este un sistem care sprijină identificarea,
analiza și monitorizarea angajamentului continuu față de calitate din managementul programelor de voluntariat
din penitenciare.

Acest IO beneficiază de munca anterioară efectuată în cadrul proiectului și, de asemenea, se bazează pe
experiențele transnaționale avute de parteneri în ultimii 10 ani. Criteriul de referință al calității se va concentra pe
dimensiunile cheie, după cum urmează: cerințe minime de calitate a programului; planificarea și evaluarea
nevoilor; recrutarea voluntarilor; contract de voluntariat și asigurare; formarea voluntarilor; îndrumarea/sprijinul
voluntarilor, supraveghere și evaluare; cerințe transversale și de naționalitate etc.

2.1 Ghidul standardelor pentru voluntariat în penitenciar

Standardul nr. 1
Ar trebui să se garanteze conștientizarea și nivelul de bază de cunoștințe în ceea ce privește sistemul
internațional, european și local de justiție penală și sistemul penitenciar, precum și standardele de voluntariat.

Acest standard susține Posibile obstacole în implementarea acestui standard

● o definiție clară a voluntariatului;
● o mai bună colaborare între entitățile

implicate;
● o cunoaștere generală a principalelor

instrumente juridice/politice și înțelegerea
modului în care acestea afectează
voluntariatul în penitenciar.

● Lipsa de timp;
● Sistemul nu este suficient de flexibil pentru a

permite timp, spațiu și capacitate pentru ca
acest proces de învățare să aibă loc;

● Lipsa de cunoștințe privind
limba/vocabularul/infrastructura specifică
(cunoștințe de specialitate privind sistemul de
justiție penală și domeniul voluntariatului) ar
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putea diminua dorința de a învăța datorită
efortului suplimentar, care trebuie depus
pentru înțelegerea standardului.

Acest standard poate fi implementat prin

● abordarea multi-agenție, care permite ca diferitele cunoștințe și capacități să se adune într-un singur
loc și, prin urmare, se ajunge la o abordare mai cuprinzătoare în colectarea resurselor și materialelor.

Pași de urmat/Instrumente utile

● Cercetări privind conștientizarea generală a contextului local.
○ Luați legătura cu instituțiile locale, cu penitenciarele și cu OSV-urile active din comunitatea dvs.

locală, precum și cu cetățenii și explorați cunoștințele acestora despre sistemul internațional,
european și local de justiție penală și sistemul penitenciar și standardele de voluntariat.

○ Verificați dacă au implementat deja standardele enumerate mai sus și în ce mod, apoi întocmiți
o listă de bune practici, bazată pe realitatea locală.

● Asigurați-vă că legislația privind voluntariatul este prezentă în țara dvs. și discutați cu instituțiile locale
despre modul în care aceasta este implementată și respectată la nivel local.

● În colaborare cu părțile interesate, implicate în programul de voluntariat, planificați o sesiune de
instruire/informare/info-day (tipologia evenimentului trebuie să reflecte realitatea pe care o veți
aborda) privind sistemul internațional, european și local de justiție penală și sistemul penitenciar,
precum și standardele de voluntariat.

● Autoevaluare constantă: pe parcursul implementării programului, evaluați ciclic gradul de
conștientizare a informațiilor oferite în acest sens. Acest lucru se poate realiza printr-o întâlnire, în care
fiecare participant își exprimă nivelul de conștientizare sau printr-un chestionar anonim. Pe urmă, în
funcție de rezultatele acestor evaluări:

○ În cazul în care respondenții (participanții la program) indică o lipsă de cunoștințe și de
conștientizare și exprimă nevoia de a revizui informațiile, organizați o zi de informare/formare
la jumătatea perioadei, în care participanții își pot actualiza cunoștințele, adăugând materiale
care ar putea fi mai apropiate de nevoile programului. Într-adevăr, în acest stadiu, este posibilă
și adaptarea programului și modificarea acestuia în funcție de obstacolele observate până în
prezent.

● Este esențial să existe întotdeauna resurse accesibile, o bună gestionare a timpului și disponibilitate
(instituții locale, OSV-uri, penitenciare, voluntari, mass-media etc.), indiferent de etapă, asigurându-se
colaborarea și cooperarea dintre cât mai mulți parteneri cheie.

● Prezența unui profil de coordonator de voluntariat, care ar putea asigura legătura cu procesul.

Standardul nr. 2
Ar trebui implementate sprijinul și promovarea voluntarilor din penitenciare pentru a stimula motivația și
recunoașterea voluntariatului în penitenciar.

Acest standard susține Posibile obstacole în implementarea acestui standard
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● Un voluntariat mai structurat în programele
penitenciare;

● Definirea și distincția clară a rolului și
sarcinilor voluntarilor;

● Deschiderea din sistemul penitenciar către
programele de voluntariat;

● Apropierea comunității față de sistemul
penitenciar și invers;

● Impactul pozitiv al acțiunilor de voluntariat
datorită recunoașterii sporite a valorii
voluntarilor în sprijinirea reabilitării și
reintegrării și a motivației voluntarilor;

● Voluntari care revin și voluntari permanenți.

● Stigmatizarea voluntarilor și a rolului acestora;
● Stigmatizarea mediului penitenciar;
● Lipsa voluntarilor motivați;
● Voluntarii și personalul penitenciarului care

depășesc limitele în rolurile și sarcinile lor;
● Costurile susținerii și evaluării voluntarilor.

Acest standard poate fi implementat

● Printr-un sistem care permite diferite niveluri de implicare și participare, în funcție de disponibilitatea
voluntarilor (de exemplu, voluntariat pe termen scurt/ad-hoc, precum și pe termen lung);

● Prin voluntari cu experiență în sistemul de justiție penală (de exemplu, actuali deținuți sau foști deținuți
ca voluntari în penitenciar);

● Prin implicarea voluntarilor din medii diverse, reprezentanți ai oamenilor din penitenciarele
dumneavoastră;

● Printr-o implicare voluntară multi-agenție (de exemplu, voluntari angajați pentru a fi implicați în
penitenciar în domeniul sănătății, artei sau educației, în care entitățile dedicate care prestează serviciul
- medici, profesori, psihologi etc. - acţionează împreună pentru a garanta o experienţă de voluntariat
fructuoasă şi cuprinzătoare);

● O învățare intersectorială și consolidare a capacității (de exemplu, verificați dacă voluntarii și
personalul penitenciarului participă la sesiuni comune de formare);

● Colaborare între organizațiile din sectorul voluntar și autoritățile penitenciare/judiciare (de exemplu, o
întâlnire lunară privind nevoile emergente de reabilitare și reintegrare).

● Dezvoltarea „sistemului structurat” de voluntariat în penitenciare;
● Cunoașterea regulilor/granițelor/limitelor de către voluntari;
● Asigurare pentru voluntari.

Pași de urmat/Instrumente utile

● Intrați în contact cu OSV-urile din comunitatea dumneavoastră și/sau cu municipalitatea și vedeți dacă
există practici de recunoaștere a voluntarilor (premii pentru voluntariat; voluntariat în
zilele/săptămâna/anul; ceremonii; certificat) și întocmiți o listă de exemple bune și de contacte în cazul
în care veți avea nevoie de mai multe informații în viitor.

● Înțelegeți cum funcționează voluntariatul în penitenciar prin ecosistemul VolPris și organizați sesiuni
informative publice, invitând reprezentanți cheie din diferite comunități, care ar putea fi implicați într-un
program de Voluntariat în penitenciar (reprezentanți și personal din penitenciar, reprezentanți ai
municipalității, reprezentanții OSV și voluntarii acestora, comunitatea locală, mass-media, voluntari cu
experiență în sistemul de justiție penală (de exemplu, actuali deținuți sau foști deținuți ca voluntari în
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penitenciar) pentru a evalua la nivel local cum este văzut, perceput voluntariatul în penitenciar și cum
poate fi cel mai bine implementat/îmbunătățit pentru a aduce un beneficiu mai mare societății noastre.
În urma evenimentului, adunați contacte și păstrați legătura, astfel încât să creșteți posibilitatea unei
cooperări între mai multe agenții și a unei înțelegeri reciproce între aceste comunități cu privire la ceea
ce înseamnă voluntariatul în penitenciare.

● Asigurați-vă că activitățile de voluntariat în penitenciar sunt accesibile tuturor. În caz de dizabilitate și
lipsa unui mediu adecvat, în loc să respingeți voluntarii, încercați să vedeți dacă există și alte activități
adecvate care ar putea fi de sprijin (cum ar fi cercetare, organizare de evenimente, sprijin în afara
penitenciarului, voluntariat digital etc.). În plus, asigurați-vă că există și o legătură între voluntari și
mediile diverse, reprezentative ale oamenilor din penitenciarele dumneavoastră;

● Învățare intersectorială și consolidare a capacităților: un instrument util ar putea fi realizarea unor
posibilități de învățare comune/partajate pentru cei implicați activ în programul de voluntariat în
penitenciar, cum ar fi voluntarii și personalul din penitenciar. A fi împreună în același spațiu și a
împărtăși și învăța aceleași informații poate crea o conștientizare sporită a rolurilor fiecăruia, deci un
respect reciproc și o recunoaștere a activităților desfășurate.

● Colaborare între organizațiile din sectorul voluntar și autoritățile penitenciare/justiție prin organizarea
de mese rotunde/întâlniri/evenimente lunare privind nevoile emergente de reabilitare și reintegrare.

● Când implicați voluntarii, asigurați-vă că aveți:
● O asigurare pentru voluntari;
● Un acord de voluntariat care evaluează responsabilitățile tuturor părților implicate, precum și

un cod de etică;
● O persoană de referință pentru voluntar, în plus față de coordonatorul de voluntariat, care

poate asigura neutralitatea în rol, dar are suficientă experiență în domeniu pentru a sprijini
corespunzător voluntarul într-un moment de nevoie (definit de obicei ca mentor).

● Un certificat de participare la sfârșitul experienței de voluntariat care poate fi folosit și în
prezentarea abilităților și a cunoștințelor consolidate sau învățate în timpul activităților de
voluntariat.

Standardul nr. 3
Recunoașterea valorii implicării voluntarilor, care poate îmbunătăți rezultatele atât pentru voluntari, cât și
pentru beneficiari.

Acest standard susține Posibile obstacole în implementarea acestui standard

● Voluntari mai motivați;
● Comunicare mai bună;
● Ruperea stigmatelor către și dinspre

comunitate/sistemul penitenciar;
● Vizibilitatea Programului/Proiectului de

Voluntariat și, prin urmare, a
rezultatelor/efectelor sale pozitive.

● Lipsa de finanțare și resurse;
● Lipsa creativității în pregătirea modalităților

de recunoaștere corespunzătoare realității
locale;

● Lipsa de timp, de capacitate și a existenței
OSC-urilor care oferă programe de voluntariat
în context penitenciar;

● Lipsa voluntarilor.
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● Percepția negativă a voluntariatului în
penitenciar din partea tuturor părților
interesate.

Acest standard poate fi implementat prin

● Lansarea de oportunități de voluntariat în penitenciare și sprijin mai larg (de exemplu, instrumente de
finanțare naționale sau europene mai accesibile);

● Finanțare (de exemplu, bani din penitenciar sau din exterior, pentru resursele proiectului);
● Instrumente juridice și de guvernanță (de exemplu, legi și politici care asigură desfășurarea

voluntariatului);
● Conștientizarea inițiativei la toate nivelurile penitenciarului (de exemplu, un acord de parteneriat sau

întâlniri cu personalul penitenciarului);
● Consolidarea capacității comune și practica comună (de exemplu, formarea regulată a personalului și a

voluntarilor împreună);
● Creșterea percepției comunitare (de exemplu, evenimente locale pentru a informa despre inițiativa

penitenciarului și pentru a recruta voluntari).
● Pentru a influența pozitiv angajamentul și interesul în continuare pentru Voluntariatul în Activitățile

Penitenciare, procesul de recunoaștere (prin premii, practici de ascultare, spații etc.) ar trebui să aibă
loc:

● În penitenciar propriu-zis, cu personalul, guvernatorul și deținuții;
● În comunități;
● În legislație și politici care promovează implicarea civilă.

Pași de urmat/Instrumente utile

● Oportunitățile de voluntariat în penitenciar să fie incluse în Portalul Corpului European de Solidaritate -
ținând cont de un proces de selecție mai strict de urmat - sau să fie recunoscute și anunțate pe
portalurile oficiale ale municipalității și ale OSV-urilor implicate, de asemenea și în mass-media;

● Garantarea unei sume din bugetele realităţilor implicate este alocată programului de voluntariat în
penitenciar, în funcţie de posibilităţile fiecărui partener. Aceasta va fi baza pe care poate fi dezvoltat
programul (cunoașterea din timp a cantității precise de resurse disponibile poate garanta că scrierea
programului de voluntariat nu merge prea departe în ceea ce privește așteptările).

● Asigurați-vă că există legi și politici care permit desfășurarea voluntariatului. Dacă nu sunt prezente,
consultați întotdeauna Standardul nr. 7.

● Semnați acorduri de parteneriat cu părțile implicate, unde rolurile și responsabilitățile sunt bine
definite;

● Planificați întâlniri cu personalul penitenciarului, deținuții și cu OSV pentru a garanta că rolul
voluntarilor este clar și recunoscut în timpul implementării activităților de voluntariat;

● Organizați în mod regulat cursuri de formare, în care personalul, voluntarii din penitenciar și OSV se
adună, folosind tehnici interactive pentru a stimula discuția și schimbul de experiență dintre ei;

● Organizați evenimente locale pentru a informa despre inițiativa penitenciarului și pentru a recruta
voluntari. Acest lucru va contribui la creșterea percepției pozitive a comunității, invitând voluntari,
personal din penitenciar și deținuți, care să-și împărtășească experiența în cadrul programului de
voluntariat și beneficiile pe care le-au obținut din acesta. Este important să invitați la aceste evenimente
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presa, dar și reprezentanți ai municipalității/instituțiilor, dacă nu sunt deja activi în implementarea
programului de voluntariat în penitenciar.

Standardul nr. 4
Motivarea voluntarilor, prin recompensarea implicării lor și feedback-ul cu privire la munca lor, este vitală
pentru a păstra voluntarii valoroși în proiect.

Acest standard susține Posibile obstacole în implementarea acestui standard

● Voluntari permanenți și care revin;
● Dezvoltarea în continuare a programelor de

voluntariat;
● Creșterea angajamentului deținuților față de

activitățile de voluntariat datorită prezenței
voluntarilor permanenți/care se întorc.

● Creșterea încrederii dintre voluntari,
personalul penitenciarului, organizațiile de
sprijin și deținuți.

● Lipsa de fonduri;
● Lipsa capacității care să permită pledoaria

pentru mai multe resurse;
● Absența voluntarilor;
● Lipsa conexiunilor și a oportunităților de

comunicare cu părțile-cheie interesate.

Acest standard poate fi implementat prin

● Asigurarea unui feedback continuu (de exemplu, asigurarea faptului că îmbunătățirile sugerate de
voluntari sunt luate în considerare);

● Oferirea de feedback (de exemplu, check-in-uri regulate de la coordonator și de la voluntari);
● Recompensarea și recunoașterea voluntarilor (de exemplu, sărbătorirea realizărilor, organizarea unui

eveniment social);
● Oferirea de sprijin financiar.

Pași de urmat/Instrumente utile

● Colectați feedback de la voluntari, la mijlocul și la sfârșitul experienței lor de voluntariat. Acest feedback
trebuie apoi studiat și evaluat de către cei care implementează programul de voluntariat și de către
coordonatorul de voluntariat pentru a aplica modificări sau îmbunătățiri în activitățile de voluntariat.
În cazul unei evaluări intermediare, se pot face schimbări deja pentru a doua parte a programului, iar în
cazul evaluării finale, feedback-ul este crucial pentru a scrie viitoarele programe de voluntariat în
penitenciare.

● Creați un moment de celebrare pentru a recunoaște realizările voluntarilor și ale celor care îi sprijină în
mod voluntar (cum ar fi mentorii), organizând un eveniment social deschis publicului sau exclusiv
pentru toți cei care au luat parte la activitățile de voluntariat (o opțiune ar putea fi, de asemenea,
organizarea unui mic moment în care voluntarii să primească certificatele de participare în ultima lor zi
ca voluntari, direct în penitenciar, în prezența personalului, a directorului penitenciarului, a deținuților, a
celorlalți voluntari, a coordonatorului de voluntari, a mentorului etc.);
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● Asigurați-vă că există sprijin financiar pentru voluntari (pentru a acoperi costurile de transport, mese,
instrumente necesare implementării activităților).

Standardul nr. 5
Mentoratul1 voluntarilor – fie din partea personalului, fie a colegilor – sprijină implementarea eficientă a unei
inițiative de voluntariat.

Acest standard susține Posibile obstacole în implementarea acestui standard

● Relații de încredere între voluntari și celelalte
părți interesate;

● Formarea de persoane de încredere atât
pentru voluntari, cât și pentru coordonatorul
de voluntari;

● Motivația sporită a voluntarilor.

● Lipsă de resurse;
● Lipsa de mentori instruiți și/sau experimentați;
● Absența voluntarilor;
● O înțelegere deficitară a procesului de

mentorat și a rolului în cadrul programelor de
voluntariat în penitenciare.

Acest standard poate fi implementat prin

● Competența mentorului, care cunoaște dimensiunile penitenciarului și ale voluntariatului și are
experiență anterioară în domeniu;

● Oportunități de învățare pentru mentor, pentru a le permite mentorilor să își îmbunătățească în
continuare cunoștințele și abilitățile de mentorat;

● Sprijinul mentorilor, pentru a permite mentorilor să își pună în practică activitățile fără restricții
bugetare sau de timp;

● Recunoașterea mentorilor, prin valorificarea muncii pe care o fac mentorii, prin forme de mulțumire
(premii; ziua mentorilor; certificate; comentarii zilnice de apreciere etc.)

● Transparența procesului de mentorat, pentru a se asigura că mentorul acționează pe baza eticii și
garantează un sprijin concret și deplin pentru voluntar.

Pași de urmat/Instrumente utile

● Selectarea mentorilor pe baza cunoștințelor și aptitudinilor acestora: acordați prioritate acelor
persoane care au experiență anterioară în voluntariat în penitenciar (cum ar fi foști voluntari,
personalul penitenciar/personalul OSV aflat la pensie etc.);

1
“Mentorii oferă voluntarilor sprijin personal și de învățare în timp ce se confruntă cu diverse situații în timpul șederii lor în străinătate.

Mentorii înțeleg realitatea locală a plasamentului și pot ghida voluntarii prin provocările asociate. Relația lor se bazează pe cooperare
reciprocă. [...] Mentoring: Time & Duration: Relație continuă, care durează de obicei mult timp; Structura: Nu neapărat un proces convenit
formal. Întâlnirile pot avea loc în mod spontan dacă elevul are nevoie brusc de sfaturi sau sprijin; Domeniul de aplicare: Are o viziune mai
amplă asupra unei persoane într-o anumită situație/domeniu de activitate; Experiență: Mentorul este de obicei mai experimentat decât
mentoratul. Ei sunt adesea într-o poziție superioară în organizație sau au mai multă experiență în domeniu. Mentorul transmite și

experiență”.” 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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● Asigurați-vă că mentorii primesc actualizări constante cu privire la tehnici, instrumente disponibile. Un
suport util poate fi baza de date disponibilă aici: Resurse pentru Uniunea Europeană a Mentor.

● Suport mentor: pentru acoperirea costurilor de transport, mese, instrumente necesare implementării
activităților;

● Recunoașterea mentorilor prin acordarea de premii sau organizarea unei zile a mentorilor, prin oferirea
certificatelor, prin comentarii zilnice de apreciere etc;

● Acordul mentorilor în cazul în care include aspecte etice ale rolului mentorului; prin enumerarea
responsabilităţilor mentorilor pentru a clarifica care este rolul mentorului în cadrul programului;

● Elaborați Ghidul Mentorului pentru a-l împărtăși voluntarilor și coordonatorului de voluntariat, pentru
a-i face conștienți de responsabilitățile acestui rol.

Standardul nr. 6
Organizațiile de sprijin sunt esențiale în îmbunătățirea practicii în ceea ce privește recrutarea voluntarilor din
penitenciare, formarea, reținerea, monitorizarea calității și evaluarea unei inițiative de voluntariat.

Acest standard susține Posibile obstacole în implementarea acestui standard

● O abordare multi-agenție sporită;
● Limitarea volumul de muncă și a

responsabilităților personalului penitenciar în
implementarea voluntariatului în activitățile
penitenciare;

● Voluntariat de calitate în programele
penitenciare.

● Absența unei organizații de sprijin, expertă în
mediul local;

● Lipsa unei relații și a comunicării între
organizația de sprijin și penitenciar;

● Lipsa resurselor și a capacității organizației de
sprijin.

Acest standard poate fi implementat prin

● Monitorizare (de exemplu, furnizarea de instrumente care asigură o abordare transparentă și de înaltă
calitate a organizațiilor implicate);

● Furnizarea de instrumente și resurse materiale (de exemplu, șabloane imprimabile de acord de
parteneriat sau instrumente de evaluare);

● Asistență cu caracter nefinanciar (de exemplu, un avizier de recrutare, zile de diseminare);
● Monitorizarea relațiilor (de exemplu, instrumente pentru a garanta o relație fluidă și egală între actorii

implicați, unde se simt reprezentați și la care pot contribui);
● Promovarea și organizarea oportunităților de consolidare a capacităților (de exemplu, cursuri de

formare pentru voluntari și/sau personalul penitenciar);
● Identificarea rețelei locale de asistență (de exemplu, facilitând găsirea și abordarea altor organizații care

ar putea ajuta).
● În plus, poate susține prin:

● Mediere;
● Promovare;
● Supraveghere.
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Standardul nr. 7
Organizațiile de sprijin ar trebui să pledeze pentru politici și programe mai bune de voluntariat în penitenciare,
la nivel local, național sau european.

Acest standard susține Posibile obstacole în implementarea acestui standard

● Dezvoltarea sau inițierea de politici și
reglementări de voluntariat în general și
voluntariat în penitenciar;

● O rețea mai largă;
● Creșterea gradului de conștientizare socială și

politică cu privire la beneficiile și nevoile
voluntariatului în penitenciare;

● O infrastructură mai bună, care garantează
voluntariat de calitate în programele
penitenciare.

● Absența unei comunicări deschise cu
instituțiile locale, naționale sau europene;

● Lipsa recunoașterii rolului organizației de
sprijin de către alte părți interesate relevante;

● Lipsa dovezilor, resurselor, datelor și
materialelor care pot dovedi beneficiile
voluntariatului în penitenciar.

Acest standard poate fi implementat prin

● Difuzarea de informații despre modul în care voluntariatul aduce beneficii voluntarilor și cum schimbă
viața deținuților;

● Cartografierea schimbărilor pentru a vedea modul în care voluntariatul progresează în scopuri precum
o mai bună reabilitare și reintegrare a deținuților;

● Promovarea unui sprijin și a unei recunoașteri sporite a voluntarilor din penitenciare;
● Implicarea sau crearea de spații care să permită dialogul și comunicarea despre voluntariatul în

penitenciar.

Pași de urmat/Instrumente utile Standardele 6 și 7

● Monitorizarea constantă a programului de către organizația de sprijin. Monitorizarea poate fi realizată
prin analiza sondajelor de feedback; feedback de la întâlnirea cu coordonatorul de voluntariat și cu
celelalte părți implicate în implementarea programului de voluntariat în penitenciar. Monitorizarea ar
trebui efectuată periodic, în perioada implementării generale a programului, pentru a garanta
eventualele schimbări care ar putea fi necesare pentru o mai bună calitate a activităților. Rapoartele de
monitorizare ar trebui păstrate și pentru redactarea viitoarelor programe de voluntariat în penitenciare,
dar și pentru a sprijini o mai bună comunicare și oportunități de rezolvare a problemelor între diferiții
actori implicați.

● Organizația de sprijin poate oferi expertiză în ceea ce privește instrumentele și resursele materiale,
datorită experienței sale anterioare în domeniu. Organizațiile de sprijin pot pune la dispoziție șabloane
de acord de parteneriat imprimabile, modele de evaluare, metodologii pentru coordonatorul de
voluntari și mentor, sprijin de formare pentru personalul penitenciarului și voluntari, cu accent pe
voluntariat, și poate oferi un spațiu neutru pentru întâlnirea și organizarea activităților de consolidare a
capacităților. Organizația de sprijin poate garanta și vizibilitate, de exemplu, în ceea ce privește
diseminarea apelului pentru voluntari sau a evenimentelor organizate în cadrul implementării
programului.
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● Conexiunile disponibile pentru organizațiile de sprijin pot fi esențiale în identificarea părților care ar
putea fi implicate în continuare sau ar putea fi oferi sprijin suplimentar în implementarea programului
de voluntariat în penitenciare. Organizația de sprijin ar trebui să întocmească o listă de contacte
disponibile pentru a lua legătura cu ușurință în orice situație.

Alte materiale disponibile și create de proiectele finanțate Volpris Erasmus Plus sunt:
●   Curs de formare pentru managerii de voluntariat în context penitenciar (talentlms.com);
● Platforma Volpris pentru procese de schimb și învățare.

3. Recomandări

Următoarele recomandări au fost elaborate pe baza rezultatelor proiectului Volpris Erasmus+ și a realizărilor sale,
pentru a sprijini părțile interesate din Europa în implementarea unui sistem european de monitorizare, evaluare și
sprijinire a voluntariatului în penitenciare, bazat pe instrumentele și rezultatele VolPris.

1. Definirea terminologiei și a structurii voluntariatului în penitenciare
1.1 Este necesară o definiție generală europeană a voluntariatului și a voluntariatului în penitenciare
pentru a facilita implementarea proiectelor și a activităților de voluntariat în penitenciare pentru
penitenciare, ministere, organizații de sprijin și voluntari. Aceasta ar include posibilitatea de a clarifica
diferitele roluri acoperite în aceste activități, permițând celor implicați să respecte limitele legale,
psihologice și etice ale diferitelor sarcini și responsabilități pe care le acoperă fiecare dintre actorii cheie
în timpul implementării unor astfel de proiecte.

1.2 Ar trebui să se pună în aplicare clarificarea rolului și o înțelegere comună la nivel european a profilului
coordonatorilor de voluntariat și a competențelor necesare pentru a fi implicați în procesul de voluntariat
în penitenciare, iar alte părți interesate și alți actori implicați să fie informați cu privire la acesta.
Clarificarea ar trebui să fie realizată printr-un proces consultativ care să implice reprezentanți ai tuturor
grupurilor relevante ale părților interesate.

2. Recunoașterea rolului crucial pe care voluntariatul în penitenciar și coordonatorul de voluntariat îl au în
sistemul penitenciar și în societățile noastre
2.1 Ar trebui dezvoltată o conștientizare sporită cu privire la importanța voluntariatului în penitenciar
pentru societatea noastră și pentru sistemul penitenciar în sine, respectiv cu privire la beneficiile pe care
indivizii le pot obține participând la astfel de activități.

2.2 Recunoașterea rolului voluntarilor și al coordonatorilor de voluntariat poate fi un factor crucial pentru
dezvoltarea voluntariatului în proiectele și activitățile penitenciare.

3. Alocarea de resurse pentru voluntariatul în penitenciar
3.1 Oportunitățile de învățare și de consolidare a capacităților ar trebui dezvoltate la nivel european
pentru a permite părților interesate relevante să-și sporească gradul de conștientizare, cunoștințele și
capacitatea de implementare a voluntariatului în penitenciar.
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3.2 Ar trebui instituit un sistem european de monitorizare a implementării corecte a activităților de
voluntariat în penitenciare, în care să se respecte reglementările internaționale, europene și naționale,
drepturile omului și limitele de rol, pe baza Cerințelor minime VolPris pentru programele de voluntariat în
penitenciare.

3.3 O abordare multi-agenție trebuie evidențiată și sugerată fiecărei părți care dorește să dezvolte
activitățile de voluntariat în penitenciare, asigurând o coordonare eficientă și relații productive pentru
atingerea rezultatelor propuse.
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Anexa I

1. Definirea terminologiei și structurii Voluntariatului în Penitenciar
1.1 O definiție generală europeană a voluntariatului și a voluntariatului în penitenciar este necesară
pentru a facilita implementarea proiectelor și activităților de voluntariat în acest context pentru unitățile
penitenciare, ministere, organizații de sprijin și voluntari. Aceasta ar include posibilitatea de a clarifica
diferitele roluri acoperite în aceste activități, permițând celor implicați să respecte limitele legale,
psihologice și etice ale diferitelor sarcini și responsabilități pe care le acoperă fiecare dintre actorii cheie în
timpul implementării unor astfel de proiecte.

Din rezultatele sondajului nostru, din feedback-ul oferit de participanții în urma celor trei vizite de studiu
din cadrul proiectului și din mai multe forumuri de discuții, elaborate în perioada de implementare a
proiectului, respondenții și participanții au sesizat lipsa unei formări și a unui sprijin adecvat în ceea ce
privește înțelegerea și cunoașterea diferitelor reglementări și definiții care susțin și/sau sunt legate de
voluntariatul în penitenciare, pornind de la nivel internațional (cu prezentarea Regulilor Nelson Mandela)
până la reglementări de nivel național și înțelegerea socială a voluntariatului. Posibilitatea de a acorda
tuturor celor implicați în astfel de programe un set larg de reguli, regulamente și definiții va contribui nu
numai la o mai bună înțelegere a rolului și sarcinilor personale, ci și la recunoașterea și repartizarea
responsabilităților între cei implicați și la o mai bună susținere reciprocă. De cele mai multe ori, voluntarii
și personalul penitenciar, implicați în activitățile de voluntariat, nu primesc pregătire prealabilă specifică
în acest sens, iar pentru majoritatea cazurilor aceasta este cauza neînțelegerii sau a lipsei de calitate în
implementarea programului. Prin urmare, partenerii proiectului Volpris Erasmus Plus au identificat un set
de reguli, norme și definiții care ar putea fi de sprijin celor implicați în proiectul de voluntariat în
penitenciar, pentru a obține o cunoaștere generală, dar esențială, a acestor reglementări și structuri.

1.2 Ar trebui să se pună în aplicare clarificarea rolului și o înțelegere comună la nivel european a profilului
coordonatorilor de voluntariat și a competențelor necesare pentru a fi implicați în procesul de voluntariat
în penitenciare, iar alte părți interesate și actori implicați să fie informați cu privire la acesta. Această
clarificare ar trebui să fie realizată printr-un proces consultativ, care să implice reprezentanți ai tuturor
grupurilor relevante ale părților interesate.

Din datele noastre, în multe comunități lipsește prezența unui coordonator de voluntariat, de multe ori
pentru că nu există cunoștințe sau conștientizare cu privire la importanța acestui rol în timpul dezvoltării
și implementării programelor de voluntariat în penitenciar. Pe parcursul implementării proiectului Volpris
Erasmus Plus, partenerii au putut să disemineze informații despre acest rol prin realizările intelectuale și
evenimentele proiectului. Cu toate acestea, s-a subliniat cât de multe acțiuni constante de diseminare și
de sensibilizare sunt esențiale pentru dezvoltarea în continuare a acestui rol în Europa.

2. Recunoașterea rolului crucial pe care voluntariatul în penitenciar și coordonatorul voluntarilor îl au în
sistemul penitenciar și în societățile noastre
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2.1 Ar trebui dezvoltată o conștientizare sporită cu privire la importanța voluntariatului în penitenciar
pentru societatea noastră și pentru sistemul penitenciar în sine și cu privire la beneficiile pe care le pot
obține indivizii participând la astfel de activități.

Există încă o stigmatizare semnificativă în jurul infrastructurilor penitenciare și a relației acestora cu
societatea și mediul local. Posibilitatea dezvoltării oportunităților de voluntariat în acest domeniu permite
o mai bună înțelegere a mediului penitenciar și apropierea acestuia de comunitate, având ca unul dintre
principalele rezultate cruciale și o mai bună reintegrare a deținuților în societate, precum și distrugerea
metaforică a barierelor penitenciare, permițând voluntarilor să intre în penitenciar.

2.2 Recunoașterea rolului voluntarilor și al coordonatorilor de voluntariat poate fi un factor crucial pentru
dezvoltarea continuă a voluntariatului în proiectele și activitățile penitenciare.

Recunoașterea este esențială pentru dezvoltarea în continuare a programelor de voluntariat, deoarece
crește gradul de conștientizare a importanței rolurilor voluntarilor și ale coordonatorilor de voluntari; le
sporește motivația și, prin urmare, participarea și implicarea lor.

3. Alocarea resurselor pentru voluntariatul în penitenciar
3.1 Oportunitățile de învățare și de consolidare a capacităților ar trebui dezvoltate la nivel european
pentru a permite părților interesate relevante să-și sporească gradul de conștientizare, cunoștințele și
capacitatea în implementarea voluntariatului în penitenciar.

Unul dintre obiectivele ce au fost atinse în cadrul proiectului Volpris Erasmus Plus este într-adevăr acela
de a putea aduna cunoștințe la nivel european și de a oferi oportunități de interacțiune, învățare și
schimb între diferitele comunități ale voluntariatului în penitenciarele din Europa, dar nu numai. Unul
dintre obiective este și acela de a stimula unele comunități în care programele de voluntariat în
penitenciare nu sunt încă dezvoltate, de a deveni curioase și de a începe implementarea activităților de
voluntariat cu sprijinul unei rețele europene care promovează bunele practici și resurse utile.

3.2 Ar trebui instituit un sistem european de monitorizare a implementării corecte a voluntariatului în
activitățile penitenciare, în care să se respecte reglementările internaționale, europene și naționale,
drepturile omului și limitele de rol.

Sprijinul instituțiilor Uniunii Europene este considerat de majoritatea părților interesate, implicate în
implementarea proiectului, ca fiind de o importanță mai mare. Partenerii proiectului Volpris Erasmus Plus,
cu Centrul European de Voluntariat ca reprezentant, se vor asigura că această nevoie de interacțiune, de
sprijin și, prin urmare, de infrastructură de monitorizare poate fi pusă în aplicare pentru implementarea
unui voluntariat de calitate în penitenciare.

3.3 O abordare multi-agenție trebuie evidențiată și sugerată fiecărei părți care dorește să dezvolte
activitățile de voluntariat în penitenciare, asigurând o coordonare eficientă și relații productive pentru
atingerea rezultatelor propuse.
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O abordare multi-agenție garantează feedback constant, îmbunătățire și o mare capacitate și strângere
de cunoștințe, permițând programe de voluntariat flexibile, receptive și calitative. Este foarte important
ca, la toate nivelurile de guvernare și în toate domeniile, această abordare să fie subliniată și stimulată
pentru a permite ca voluntariatul în penitenciare să fie mereu la zi și să poată răspunde nevoilor actuale
ale societății și ale penitenciarelor.
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Anexa II

Rezultatele sondajului privind cerințele minime pentru programele de voluntariat în mediile penitenciare

Descrierea respondenților

Numărul total de respondenți, din sondajele trimise la nivel european și în țările partenere (Belgia, Germania,

Polonia, Portugalia, România), este de 67, dintre care 52 lucrează în penitenciar, 21 într-o OSV și 41 sunt voluntari

(în penitenciar sau în altă parte). 20 dintre respondenți au o experiență între 5 și 10 ani în acest rol.

În ceea ce privește standardele, 57 dintre respondenți au răspuns că acestea sunt utile pentru orientarea

voluntarilor, 59 au apreciat că acestea ajută la orientarea coordonatorului de voluntariat și 35 dintre ei au

exprimat faptul că standardele sunt importante pentru infrastructura care sprijină coordonatorul de voluntariat și

voluntarii.

Răspunsuri la Standardul nr. 1

Primul standard spune „Ar trebui garantate conștientizarea și nivelul de bază de cunoștințe în legătură cu

sistemul internațional, european și local de justiție penală și sistemul penitenciar, precum și standardele de

voluntariat printr-un ghid standard pentru voluntariat”.

Majoritatea respondenților (37) au spus că gradul de conștientizare/nivelul lor de cunoștințe în legătură cu

sistemul de justiție penală internațional, european și local și standardele de voluntariat este unul de bază. Și

dintre cei 11 respondenți, care și-au exprimat lipsa de cunoștințe asupra acestor aspecte, majoritatea au exprimat

că va fi benefic pentru ei și pentru locul în care își desfășoară activitățile să aibă șansa de a-i cunoaște. Doar un

respondent nu a considerat că este important pentru că, spune el, „nu am auzit niciodată de aceste standarde și

lucrez într-un proiect care urmează propriile standarde și criterii de calitate, poate chiar similare cu cele

cunoscute”.

În ceea ce privește acest standard, respondenții l-au explorat mai detaliat, răspunzând la următoarea întrebare și

clasând ceea ce au considerat că este cel mai important în promovarea standardelor existente:
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La întrebarea „Imaginați-vă că faceți parte dintr-o echipă care implementează proiecte de voluntariat. Care ar fi

trei dificultăți pe care credeți că le-ar putea întâmpina colegii dumneavoastră în utilizarea Ghidului standard de

voluntariat?", răspunsurile respondenților pot fi colectate astfel:

● Lipsa de timp;

● Sistemul nu este suficient de flexibil;

● Lipsa de cunoștințe privind limbajul/vocabularul/infrastructura specifică (cunoștințe profesionale).

Câteva răspunsuri sunt prezentate mai jos:

● Realitățile penitenciare depind de la o unitate la alta; Pot apărea noi standarde sau reguli care necesită
actualizare regulată; Domeniul penitenciarului este foarte specific și, pe lângă faptul că variază efectiv de

la o unitate la alta, presupune și o pregătire specială pentru a putea fi confruntat.

● Caracteristicile tipologiei diverse a populației țintă, durata proiectelor și rotația voluntarilor desemnați în

cadrul proiectului, limitarea resurselor și a mijloacelor esențiale pentru implementarea proiectelor, în

special dificultatea alocării elementelor de monitorizare pentru a putea operaționaliza proiectul și a

alocării spațiului fizic care să permită desfășurarea acestuia.

● 1) Deși există, desigur, reguli și standarde comune, fiecare penitenciar are propria direcție și, prin urmare,

pot exista variații în conducerea PE care pot avea interferențe în funcționarea activităților de voluntariat;

2) Fiecare PE va avea diferite niveluri de securitate, care pot avea impact și asupra implementării

activităților; 3) Accentul și obiectivele fiecărui program de voluntariat vor fi diferite, deci este necesar să
înțelegem dacă acest ghid răspunde diversității programelor existente în penitenciare.

Răspunsuri la Standardul nr. 2

Al doilea Standard spune: „Ar trebui implementate sprijinul și promovarea voluntarilor din penitenciare pentru a

stimula motivația și recunoașterea voluntariatului în penitenciar”.

La întrebarea legată de acest standard, „Ce relații juridice și/sau practice, factori și alți factori credeți că sunt
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esențiali pentru a vă permite să susțineți și să promovați voluntariatul în penitenciar?”, respondenții au răspuns:

Atunci când li s-a cerut să-și imagineze, în calitate de guvernator sau organizație pe cale să înceapă voluntariatul

în penitenciare, ce alte legislații, relații sau factori sunt esențiali, răspunsurile respondenților au putut fi rezumate

astfel: Un "sistem din ce în ce mai structurat", cu voluntari instruiți și nivel crescut de conștientizare a importanței

programelor de Voluntariat în Penitenciare, având ca obiectiv principal beneficiul pentru deținuți; Cunoașterea

regulilor/limitelor/granițelor/rolurilor din partea voluntarilor; Asigurarea voluntarilor.

Iată mai jos câteva răspunsuri de la respondenți:
● Cunoașteți regulamentul intern al penitenciarului;

● Implementarea eficientă a planului de detenție;

● Respect pentru toate părțile interesate; Discreție; Nu depășiți limitele rolului dumneavoastră și direcționați
către profesioniști adecvați dacă este cazul;

● Cod etic pentru voluntari;

● Proiectele care nu răspund nevoilor deținuților nu vor fi luate în considerare;

● Să adapteze profilul și formarea voluntarilor la proiecte, și anume competențele specializate ale

voluntarilor; Să promoveze formarea continuă a voluntarilor în contextul penitenciar; Să crească numărul

proiectelor de voluntariat în străinătate, și anume pentru sprijinul familiilor și pentru sprijinul acordat

după eliberarea din penitenciar;

● Formarea tehnicienilor din penitenciare; mai multă apropiere între entitățile implicate;

● Reducerea birocrației și răspunsuri mai rapide și mai eficiente;

● Reguli clare și precise pentru activitățile de voluntariat, cu accent pe domeniile de cooperare, frecvența
întâlnirilor și grupurile de beneficiari. Rezultatele cooperării și asistenței furnizate se finalizează în scris.

Lucrați ținând cont de nevoile individuale ale beneficiarilor;

● Siguranța voluntarilor;

● Introducerea principiului organizării de întâlniri cu scopul de a se asigura că nu este nevoie de reabilitare

socială și activități comune de voluntariat;

● Un punct de coordonare în afara zidurilor penitenciarului.
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Răspunsuri la standardul nr. 3

al treilea standard spune:

„Recunoașterea valorii implicării

voluntarilor, care poate îmbunătăți
rezultatele atât pentru voluntari, cât și

pentru beneficiari”.

Respondenții, la întrebarea „Unde

credeți că este importantă
recunoașterea valorii voluntarilor?”, au

considerat că este foarte importantă:

Când li s-a cerut să includă și alte locuri

în care poate avea loc recunoașterea valorii, respondenții au subliniat în principal: în societate; cu gardienii

penitenciarului; cu deținuții. Iată mai jos câteva dintre răspunsuri:

● Din partea publicului țintă (aici deținuții), nu în sensul că ar trebui să își exprime neapărat recunoștința, ci

mai degrabă în sensul că, în calitate de voluntar, după părerea mea, cea mai bună recunoaștere este

atunci când vedem că angajamentul nostru servește la ceva, "face bine", ajută la îmbunătățirea unei

situații (chiar și puțin);

● În instituția care promovează acest voluntariat sau, în cazul voluntarilor universitari, în cadrul facultății.

Pentru ca recunoașterea valorii angajamentului voluntar să aibă loc, aceste elemente, conform răspunsului

respondenților, trebuie să fie prezente, considerându-le ca fiind „foarte importante”:

Ca elemente suplimentare, respondenții au adăugat:
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● Supravegherea în grup a voluntarilor, astfel încât aceștia să își poată "prezenta" întrebările, dificultățile și

să poată face schimb între ei cu ajutorul unui profesionist;

● Evaluare atentă a impactului proiectelor;

● Colaborați în căutarea unor programe mai potrivite pentru deținuți (în care munca plătită în PE nu îi

împiedică să participe la proiectele de voluntariat implementate;

● Feedback prin sondaje despre ce să îmbunătățiți în cooperarea cu voluntarii; de preferință, răspunsuri

anonime și scurte;

● Cercetarea impactului pe care activitatea desfășurată cu deținuții l-a avut asupra comportamentului

acestora.

Răspunsuri la Standardul Nr. 4

Al patrulea Standard menționează: „Motivarea voluntarilor, prin recompensarea implicării lor și feedback-ul cu

privire la munca lor, este vitală pentru a păstra voluntarii valoroși în proiect”.

În funcție de experiența lor, respondenții au evaluat următoarele elemente ca fiind foarte importante pentru a

păstra voluntarii:

Și au mai subliniat următoarele:

● Este importantă apropierea de coordonator;

● Cheltuieli;

● Crearea unui sentiment de comunitate, promovarea împărtășirii experiențelor între voluntari;

● Promovarea sărbătorilor interne;

● Includerea ca membru al echipei;

● Feedback prin sondaje despre ce trebuie îmbunătățit în cooperarea cu voluntarii (de preferință, anonim și

scurt);

● În mass-media;

● Înființarea unui registru al voluntarilor, la nivelul instituției, în care să
se menționeze contribuția acestora, perioada etc.
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Răspunsuri la Standardul nr. 5

Al cincilea Standard precizează: „Mentoratul voluntarilor – fie din partea personalului, fie a colegilor – sprijină
implementarea eficientă a unei inițiative de voluntariat”.

Când li s-a cerut să clasifice următoarele elemente ale unui program de mentorat, unde 1 reprezintă „cel mai

important”, respondenții au spus:

Răspunsuri la Standardul nr. 6

Al șaselea Standard spune: „Organizațiile de sprijin sunt esențiale în îmbunătățirea practicii în ceea ce privește

recrutarea voluntarilor din penitenciare, formarea,

reținerea, monitorizarea calității și evaluarea unei

inițiative de voluntariat”.

Respondenții au marcat ca fiind foarte important modul în

care organizațiile de sprijin ar putea contribui la

îmbunătățirea practicilor în ceea ce privește recrutarea

voluntarilor din penitenciare, formarea, menținerea,

monitorizarea calității și evaluarea unei inițiative de

voluntariat:

Alte elemente pe care respondenții au dorit să le sublinieze sunt:

●   Supravegherea;

● Lobby pentru drepturile și nevoile deținuților;

● Includerea sprijinului și promovării voluntariatului în activitățile dumneavoastră;

● Sensibilizarea PE (direcții, personal) să fie mai deschiși față de acest tip de activități, diseminând exemple

de bune practici/experiențe cu rezultate pozitive;

● Asistență în găsirea de soluții de asigurare la prețuri accesibile pentru un ONG;

● Medierea relației;

● Monitorizarea eficacității voluntarului.

Răspunsuri la Standardul nr. 7

Al șaptelea Standard spune: „Organizațiile de sprijin ar trebui să pledeze pentru politici și programe mai bune de

voluntariat în penitenciare, la nivel local, național sau european”.
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Respondenții au marcat următoarele activități de promovare, întreprinse de organizațiile de sprijin, ca fiind foarte

importante:
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Anexa III

Rezultatele sondajului „Răspunsurile din țările partenere”

Sondaj VolPris - Răspunsurile din Belgia

1. Descrierea respondenților

Eșantionul belgian este compus din 4 persoane, una dintre ele lucrând

într-un penitenciar, dar toate lucrează într-o organizație din sectorul de

voluntariat. În ceea ce privește experiența în muncă, sondajul arată tipuri

diversificate: 2 respondenți cu câțiva ani de experiență și ceilalți cu mai

mult de 15 ani de experiență în muncă.

1. Standardul nr. 1

Ar trebui garantate conștientizarea și nivelul de bază de cunoștințe în

legătură cu sistemul internațional, european și local de justiție penală și sistemul penitenciar, precum și

standardele de voluntariat printr-un ghid standard pentru voluntariat.

Majoritatea actorilor care au răspuns au cunoștințe și o înțelegere de bază a Sistemului de justiție penală
internațională, europeană și locală și a standardelor de voluntariat.

Vorbind despre experiența sa, eșantionul se referă la standardele și ghidurile VolPris ca fiind utile pentru

coordonatorul de voluntariat, voluntari și organizația care sprijină activitățile de voluntariat.

Pentru a promova standardele existente, respondenții subliniază importanța înțelegerii modalităților în care sunt

definite voluntariatul și justiția penală.

Principalele probleme care ar putea apărea din Ghidul Standardelor de Voluntariat ar putea fi: limbajul folosit,

prea profesionist și greu de interpretat; oferirea de multe informații cu riscul de a pierde liniile directoare

esențiale; nu în ultimul rând, realitățile penitenciarelor variază de la instituție la instituție și s-ar putea întâmpla ca

penitenciarele să implementeze în mod diferit, creând dezordine. Mai eterogene sunt opiniile privind modalitățile
de punere în aplicare a instrumentelor legislative și a politicilor și, mai mult, privind modul în care proiectul

trebuie să rămână în prim-plan, prin combinarea tendințelor sociale cu implementarea zilnică.

2. Standardul nr. 2

Ar trebui implementate sprijinul și promovarea voluntarilor din penitenciare pentru a stimula motivația și

recunoașterea voluntariatului în penitenciar.
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Este esențial să se sprijine și să se promoveze colaborarea cu voluntarii din penitenciare, garantând diferite

niveluri de îndatoriri, în funcție de disponibilitatea persoanei voluntare, implicarea voluntarilor în diferite zone ale

penitenciarului, colaborarea dintre organizația de voluntariat și direcția penitenciarului, prin discuții de grup,

pentru a aborda nevoile emergente și urgente.

3. Standardul nr. 3

Recunoașterea valorii implicării voluntarilor, care poate îmbunătăți rezultatele atât pentru voluntari, cât și pentru

beneficiari

Pentru ca o inițiativă de voluntariat să fie benefică, respondenții declară că este fundamental ca aceasta să fie

conștientizată la toate nivelurile penitenciarului, de exemplu printr-un acord de parteneriat sau prin întâlniri cu

personalul penitenciarului.

Pe de altă parte, este recunoscută ca importantă organizarea de evenimente locale pentru a informa comunitatea

cu privire la inițiativele penitenciarului și pentru a recruta voluntari, precum și pentru a aranja legi și politici care

să asigure munca voluntară.

În ceea ce privește fondurile pentru organizarea voluntariatului în penitenciare, eșantionul își exprimă nevoia de

mai multe oportunități și de un sprijin mai puternic, prin intermediul unui acces mai mare la fonduri naționale sau

europene.

4. Standardul nr. 4

Motivarea voluntarilor, prin recompensarea implicării lor și feedback-ul cu privire la munca lor, este vitală pentru a

păstra voluntarii valoroși în proiect.

VolPris deține dovezi că motivarea voluntarilor, recompensarea angajamentului lor și sprijinirea contribuției lor,

este vitală pentru păstrarea voluntarilor. Conform eșantionului, pentru a reține voluntarii, este esențial să existe

verificări regulate din partea coordonatorului de voluntariat și a voluntarilor. În acest fel, se evidențiază relevanța
feedback-ului care poate asigura sugestii pentru îmbunătățirea activităților de voluntariat.

5. Standardul nr. 5

Mentoratul voluntarilor – fie din partea personalului, fie a colegilor – sprijină implementarea eficientă a unei

inițiative de voluntariat.

Vorbind despre figura mentorului, eșantionul exprimă opinii divergente. Respondenții atribuie un nivel diferit de

relevanță recunoașterii și competenței mentorului.

6. Standardul nr. 6 și 7
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Organizațiile de sprijin sunt esențiale în îmbunătățirea practicii în ceea ce privește recrutarea voluntarilor din

penitenciare, formarea, reținerea, monitorizarea calității și evaluarea unei inițiative de voluntariat.

Organizațiile de sprijin ar trebui să pledeze pentru politici și programe mai bune de voluntariat în penitenciare, la

nivel local, național sau european.

În ceea ce privește organizația de sprijin, aceasta poate contribui la oferirea de oportunități de formare, la

identificarea rețelei locale de sprijin (de exemplu, facilitând căutarea și contactarea altor organizații care ar putea

ajuta), asigurându-se că relația dintre actorii implicați este armonioasă și echitabilă.

În plus, organizația de sprijin ar trebui să pună la dispoziția activităților de voluntariat instrumente și resurse

materiale.

În ceea ce privește activitățile de promovare, desfășurate de organizațiile de sprijin, este important ca acestea să
se implice sau să creeze spații care să permită dialogul și comunicarea cu privire la voluntariatul în contextul

penitenciar.

7. Concluzii

În concluzie, chiar dacă eșantionul este destul de mic, apar mai multe perspective diferite, care subliniază că o

înțelegere comună a standardelor existente și a factorilor esențiali, care pot promova și susține o inițiativă de

voluntariat în penitenciar, sunt încă obiective de atins. Cu toate acestea, răspunsurile respondenților par mai

compacte în ceea ce privește identificarea eventualelor probleme sau obstacole în implementarea Ghidului

Standardelor de Voluntariat.
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Sondaj VolPris - Răspunsuri din Germania

1. Descrierea respondenților

Eșantionul german este alcătuit din 9 persoane, dintre care doar 3

lucrează într-un penitenciar și doar jumătate sunt voluntari într-un

penitenciar sau într-o altă organizație. Majoritatea respondenților au

peste 5-10 ani de experiență profesională.

1. Standardul nr. 1

Ar trebui garantate conștientizarea și nivelul de bază de cunoștințe
în legătură cu sistemul internațional, european și local de justiție
penală și sistemul penitenciar, precum și standardele de voluntariat

printr-un ghid standard pentru voluntariat.

Eșantionul pare să aibă niveluri diferite de cunoștințe și înțelegere a sistemului internațional, european și local de

justiție penală și standardele de voluntariat.

În ceea ce privește promovarea standardelor existente, este interesant de menționat că eșantionul german

recunoaște relevanță diferită pentru toate întrebările legate de subiect. Astfel, nu există un acord între

respondenți în identificarea a ceea ce este considerat cel mai important în promovarea standardelor existente.

Cu toate acestea, respondenții îi consideră pe colegii lor suficient de deschiși pentru a învăța și a dobândi mai

multe cunoștințe despre standardele existente.

2. Standardul nr. 2

Ar trebui implementate sprijinul și promovarea voluntarilor din penitenciare pentru a stimula motivația și

recunoașterea voluntariatului în penitenciar.

Mai multe moduri de a lua în considerare sprijinul și promovarea colaborării cu voluntarii din penitenciar sunt

declarate în sondaj. Apar opinii divergente cu privire la posibilitatea de a oferi diferite niveluri de angajament

voluntarilor prin voluntariat pe termen scurt/lung/ad-hoc, precum și în ceea ce privește învățarea intersectorială
și consolidarea capacității (de exemplu, întâlniri comune între personalul penitenciar și voluntari).

3. Standardul nr. 3 și 4

Recunoașterea valorii implicării voluntarilor, care poate îmbunătăți rezultatele atât pentru voluntari, cât și pentru

beneficiari
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Motivarea voluntarilor, prin recompensarea implicării lor și feedback-ul cu privire la munca lor, este vitală pentru a

păstra voluntarii valoroși în proiect.

Este evidențiat un consens comun. în recunoaşterea valorii persoanei voluntare prin legislaţie care promovează
implicarea societăţii civile.

De fapt, legislația și instrumentele de guvernare sunt cheia crucială pentru a asigura o inițiativă de voluntariat

utilă atât pentru voluntar, cât și pentru beneficiarii săi.

Potrivit eșantionului german, este vital să sărbătorim realizările și să organizăm evenimente sociale pentru a

recompensa angajamentul voluntarilor și a susține contribuția acestora.

Mai mult decât atât, este considerat fundamental îmbunătățirea voluntariatului în închisoare, păstrând o buclă de

feedback între voluntari și personalul închisorii care fac ca voluntarii să fie vocali.

4. Standardul nr. 5

Mentoratul voluntarilor – fie din partea personalului, fie a colegilor – sprijină implementarea eficientă a unei

inițiative de voluntariat.

Respondenții recunosc importanța unui program de mentorat pentru a sprijini voluntarul și pentru a consolida

implementarea eficientă a unei inițiative de voluntariat. Astfel, sprijinul mentorului și un proces transparent de

mentorat sunt decisive pentru dezvoltarea unui program de voluntariat de succes.

5. Standardul nr. 6 și 7

Organizațiile de sprijin sunt esențiale în îmbunătățirea practicii în ceea ce privește recrutarea voluntarilor din

penitenciare, formarea, reținerea, monitorizarea calității și evaluarea unei inițiative de voluntariat.

Organizațiile de sprijin ar trebui să pledeze pentru politici și programe mai bune de voluntariat în penitenciare, la

nivel local, național sau european.

În ceea ce privește organizația de sprijin, eșantionul german subliniază că ar putea contribui la îmbunătățirea

practicii în ceea ce privește identificarea rețelei locale de sprijin, oferirea de oportunități de formare pentru

voluntari și/sau personalul penitenciarului și oferirea de instrumente și resurse materiale.

În plus, respondenții solicită organizației de sprijin să pledeze pentru politici și programe mai bune de voluntariat

în penitenciare la nivel local, național și european, implicându-se sau creând spații care să permită dialogul și

comunicarea despre voluntariat în context penitenciar și diseminarea informațiilor despre modul în care

voluntariatul aduce beneficii voluntarilor și cum schimbă viața deținuților.
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6. Concluzii

În concluzie, eșantionul german are opinii divergente în multe subiecte legate de voluntariatul în penitenciare. În

primul rând, nu există un consens enorm în ceea ce privește considerarea, bazându-se pe experiența lor, a

standardelor VOLPRIS ca fiind utile pentru a ghida coordonatorul de voluntari, voluntarul și organizația de sprijin.

Răspunsurile variate din cadrul sondajului ar putea fi explicate având în vedere diferitele niveluri de cunoaștere și

înțelegere a sistemului internațional, european și local de justiție penală și a standardelor de voluntariat, pe care

le au respondenții. Pe de altă parte, eșantionul este mai unitar în ceea ce privește cererea de activități de formare

pentru voluntari și personalul penitenciarului, precum și diseminarea oportunităților de voluntariat de către

organizația de sprijin.
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Sondaj VolPris - Răspunsuri din Polonia

1. Descrierea respondenților

Răspunsurile la sondaj din Polonia au un eșantion de 10 persoane, care

lucrează toate într-un penitenciar și niciuna dintre ele nu este voluntară
într-un penitenciar sau într-o altă organizație. Majoritatea au dobândit o

experiență de lucru de peste 5-10 ani.

1. Standardul nr. 1

Ar trebui garantate conștientizarea și nivelul de bază de cunoștințe în

legătură cu sistemul internațional, european și local de justiție penală și

sistemul penitenciar, precum și standardele de voluntariat printr-un ghid standard pentru voluntariat.

Eșantionul are un nivel de bază de cunoștințe și înțelegere a sistemul de justiție penală internațional, european și

local și standarde de voluntariat.

Vorbind despre promovarea standardelor existente, eșantionul a clasat între 1 și 4 din 10 (unde 1 este considerat

cel mai important și 10 cel mai puțin important) toate întrebările legate de subiect.

2. Standardul nr. 2

Ar trebui implementate sprijinul și promovarea voluntarilor din penitenciare pentru a stimula motivația și

recunoașterea voluntariatului în penitenciar.

Se demonstrează mai multă armonie asupra unor factori care sunt considerați esențiali pentru a permite

sprijinirea și promovarea unei relații de colaborare cu voluntarii: în primul rând, asigurarea ofertei de proiecte de

voluntariat variate; apoi implicarea voluntarilor în diferite zone ale penitenciarelor pentru a asigura o experiență
pozitivă și completă de voluntariat și, nu în ultimul rând, colaborarea dintre organizațiile de voluntariat și

conducerea penitenciarului.

În același timp, adoptarea Ghidului standardelor de voluntariat ar putea duce la apariția diferitelor obstacole.

Lipsa de timp și de cunoștințe profesionale, precum și discrepanța dintre reglementările legale și realitate ar

putea fi o barieră în calea implementării efective a standardelor. Un alt factor de descurajare ar putea fi birocrația.

3. Standardul nr. 3

Recunoașterea valorii implicării voluntarilor, care poate îmbunătăți rezultatele atât pentru voluntari, cât și pentru

beneficiari
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Necesitatea unei legislații și a unor politici de guvernanță este recunoscută ca fiind esențială pentru ca o inițiativă
de voluntariat să fie benefică atât pentru voluntari, cât și pentru beneficiarii acestora. În plus, respondenții solicită
voluntari pregătiți corespunzător, măsuri de siguranță pentru voluntari, activități de voluntariat ținând cont de

nevoile beneficiarilor și furnizarea unui document care să ateste cooperarea reciprocă între voluntari și

personalul penitenciar.

4. Standardul nr. 4

Motivarea voluntarilor, prin recompensarea implicării lor și feedback-ul cu privire la munca lor, este vitală pentru a

păstra voluntarii valoroși în proiect.

Eșantionul polonez arată o atitudine similară față de toate întrebările legate de subiectul recunoașterii valorii

voluntariatului, cu o excepție: o mică minoritate își exprimă o opinie neutră cu privire la importanța mass-media

și a rețelelor sociale. Pentru ceilalți, este semnificativ să se identifice valoarea voluntariatului în comunități, în

penitenciar și în legislație și politici.

5. Standardul nr. 5

Mentoratul voluntarilor – fie din partea personalului, fie a colegilor – sprijină implementarea eficientă a unei

inițiative de voluntariat.

Conform parteneriatului de proiect VolPris, un program de mentorat poate consolida implementarea eficientă a

unei inițiative de voluntariat și, conform eșantionului, o structură de mentorat este crucială pentru a avea un

rezultat final de succes.

6. Standardul nr. 6 și 7

Organizațiile de sprijin sunt esențiale în îmbunătățirea practicii în ceea ce privește recrutarea voluntarilor din

penitenciare, formarea, reținerea, monitorizarea calității și evaluarea unei inițiative de voluntariat.

Organizațiile de sprijin ar trebui să pledeze pentru politici și programe mai bune de voluntariat în penitenciare, la

nivel local, național sau european.

În ceea ce privește rolul organizației de sprijin, eșantionul o identifică ca fiind entitatea care ar trebui să ofere

cursuri de formare pentru voluntari și angajații penitenciarului și să monitorizeze relația dintre actorii implicați,
asigurând instrumente. Concomitent, respondenții cer organizației de sprijin să ducă la îndeplinire politici de

pledoarie prin identificarea obiectivelor voluntariatului și promovarea voluntariatului în penitenciar.

7. Concluzii

În general, citind sondajul polonez, se pare că există încă o minoritate care nu consideră că standardele și

orientările VOLPRIS sunt utile pentru a ghida coordonatorul de voluntariat, voluntarul și organizația de sprijin. În
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ciuda perspectivelor foarte diferite, dorința de a îmbunătăți cooperarea dintre entitățile implicate în inițiativa de

voluntariat este subliniată de toți respondenții. În plus, nevoia de reglementare și sprijin adecvat, cum ar fi

oportunități de formare pentru voluntari și personalul penitenciarelor, este foarte solicitată de respondenți.
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Sondaj VolPris - Răspunsuri din Portugalia

1. Descrierea respondenților

În ceea ce privește Portugalia, analiza este efectuată pe un eșantion

de 31 de persoane dintre care majoritatea (25 de persoane) lucrează
într-un penitenciar și aproximativ ⅙ nu este angajată într-un

penitenciar; majoritatea dintre ele au câțiva ani de experiență la locul

de muncă.

1. Standardul nr. 1

Ar trebui garantate conștientizarea și nivelul de bază de cunoștințe
în legătură cu sistemul internațional, european și local de justiție penală și sistemul penitenciar, precum și

standardele de voluntariat printr-un ghid standard pentru voluntariat.

Sondajul arată similitudini în ceea ce privește recunoașterea standardelor și orientărilor VOLPRIS ca fiind utile

pentru a ghida coordonatorul programului de voluntariat, voluntarul și organizația de sprijin, dar evidențiază, de

asemenea, opinii divergente pe diferite subiecte.

Mai eterogene sunt perspectivele în ceea ce privește relevanța unor structuri eficiente și recunoscute, care să
sprijine instrumentele legislative și politicile; 6 respondenți nu consideră acest lucru important, iar, pe un rang de

la 1 la 10 (1 fiind cea mai importantă), au dat o notă între 5 și 8.

Eșantionul arată o atitudine similară și în ceea ce privește punerea în aplicare a instrumentelor legislative și a

politicilor prin intermediul instrumentelor recunoscute; 7 persoane au evaluat acest aspect ca fiind neimportant.

Luând în considerare promovarea standardelor existente, eșantionul consideră că este important să posede o

cunoaștere generală a principalelor instrumente juridice/politice și o înțelegere a modului în care acestea

afectează voluntariatul în penitenciar.

Astfel, este fundamental să avem clar în vedere definițiile voluntariatului, precum și pe cele ale justiției penale.

Cu toate acestea, există mai multe preocupări cu privire la implementarea proiectelor de voluntariat, bazate pe

Ghidul Standardului de Voluntariat. Pot apărea interpretări diferite ale Ghidului și, în consecință, discrepanțele în

rezultate ar putea interfera cu funcționarea cu succes a activităților de voluntariat. În cele din urmă, fiecare

penitenciar este organizat diferit, așa că este necesar să se stabilească dacă Ghidul Standardului de Voluntariat

poate răspunde multitudinii de programe existente în contexte penitenciare.

Cererea de colaborare între entitățile implicate este subliniată, de exemplu, printr-o discuție lunară pentru a

răspunde nevoilor de reabilitare și reintegrare emergente.
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2. Standardul nr. 2

Ar trebui implementate sprijinul și promovarea voluntarilor din penitenciare pentru a stimula motivația și

recunoașterea voluntariatului în penitenciar.

Pentru ca o inițiativă de voluntariat să fie benefică, este necesară o sensibilizare la toate nivelurile din cadrul

penitenciarului; ar fi fundamental un acord de parteneriat sau întâlniri cu personalul penitenciarului. În plus,

eșantionul recunoaște importanța unei formări comune pentru voluntari și personal și, în același timp, solicită
punerea în aplicare a legilor și politicilor care să asigure munca voluntară în penitenciar.

3. Standardul nr. 3 și 4

Recunoașterea valorii implicării voluntarilor, care poate îmbunătăți rezultatele atât pentru voluntari, cât și pentru

beneficiari

Motivarea voluntarilor, prin recompensarea implicării lor și feedback-ul cu privire la munca lor, este vitală pentru a

păstra voluntarii valoroși în proiect.

Respondenții subliniază modul în care feedback-ul și verificările regulate, atât de către coordonator, cât și de

către voluntari, sunt vitale pentru îmbunătățirea voluntariatului în contextul penitenciarului.

În plus, sondajul arată că un cod etic pentru voluntari, precum și introducerea asigurărilor, sunt considerate

factori esențiali într-un program de voluntariat.

4. Standardul nr. 5

Mentoratul voluntarilor – fie din partea personalului, fie a colegilor – sprijină implementarea eficientă a unei

inițiative de voluntariat.

Profesioniștii implicați în proiectul VolPris declară, în mod repetat, că atribuirea unui mentor unei persoane

voluntare, fie că este un angajat al organizației beneficiare sau un egal (de exemplu, un alt voluntar), consolidează
implementarea eficientă a unei inițiative de voluntariat. În ceea ce privește experiența lor, respondenții consideră
că recunoașterea și competența mentorului sunt esențiale.

5. Standardul nr. 6 și 7

Organizațiile de sprijin sunt esențiale în îmbunătățirea practicii în ceea ce privește recrutarea voluntarilor din

penitenciare, formarea, reținerea, monitorizarea calității și evaluarea unei inițiative de voluntariat.
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Organizațiile de sprijin ar trebui să pledeze pentru politici și programe mai bune de voluntariat în penitenciare, la

nivel local, național sau european.

În ceea ce privește organizația de sprijin, aceasta pledează adesea pentru politici și programe de voluntariat mai

bune în penitenciare, la nivel local, național sau european. Potrivit eșantionului, cea mai bună modalitate de a

realiza acțiuni de pledoarie, în acest domeniu, este de a dezvălui informații privind impactul voluntariatului în

penitenciar, atât pentru voluntari, cât și pentru deținuți. În plus, organizația de sprijin ar trebui să sensibilizeze

personalul penitenciarului pentru a fi deschis la activitățile de voluntariat, împărtășind exemple de bune practici

și experiențe cu rezultate pozitive.

6. Concluzii

În concluzie, eșantionul portughez are o vastă experiență în munca în penitenciar și este receptiv la numeroasele

dificultăți care ar putea deriva din implementarea unui proiect de voluntariat. Diferiți factori joacă un rol în acest

context: finanțările, instrumentele juridice și politice, colaborarea dintre entitățile implicate, diferitele niveluri de

angajament de voluntariat, oportunitățile de formare pentru voluntari și sprijinul mentorilor. Pe de altă parte, se

remarcă faptul că toți respondenții, conform experienței lor, consideră că standardele și orientările VOLPRIS sunt

utile pentru gestionarea voluntariatului în penitenciare, iar, pentru a îmbunătăți activitățile de voluntariat, solicită
feedback, evaluarea atentă a impactului proiectului și schimbul de bune practici.
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Sondaj VolPris - Răspunsuri din România

1. Descrierea respondenților

Eșantionul de respondenți din România este compus din 13

persoane, toate lucrând într-un penitenciar, dintre care 2 au

experiență de voluntariat în penitenciar sau în alte contexte.

Standardul nr. 1

Ar trebui garantate conștientizarea și nivelul de bază de cunoștințe
în legătură cu sistemul internațional, european și local de justiție
penală și sistemul penitenciar, precum și standardele de voluntariat

printr-un ghid standard pentru voluntariat.

Rezultatele sondajului arată că majoritatea acestora au o conștientizare și o cunoaștere de bază a sistemului

internațional, european și local de justiție penală și a standardelor de voluntariat.

În ceea ce privește promovarea standardelor existente, eșantionul a prezentat atitudini similare. Se pare că este

fundamental să avem o înțelegere a principalelor instrumente politice și juridice și conștientizarea modului în

care acestea afectează voluntariatul în penitenciar.

Sunt evidențiate ca fiind esențiale colaborarea dintre entitățile implicate pentru a desfășura activități de

voluntariat în penitenciar, precum și pentru a avea în vedere în mod clar semnificațiile voluntariatului și ale

justiției penale.

Pe de altă parte, eșantionul identifică unele preocupări legate de aplicarea Ghidului standard al voluntariatului în

contextul penitenciar. O primă dificultate poate apărea din procesul de recrutare a voluntarilor sau, de exemplu,

din lipsa voluntarilor. În al doilea rând, respectarea prevederilor Ghidului ar putea necesita aplicarea acestuia în

diferite penitenciare. Nu în ultimul rând, ar putea fi dificil să sincronizăm activitățile de voluntariat cu munca

personalului.

Standardul nr. 2

Ar trebui implementate sprijinul și promovarea voluntarilor din penitenciare pentru a stimula motivația și

recunoașterea voluntariatului în penitenciar.

Întrebările referitoare la factorii esențiali care permit sprijinirea și promovarea voluntarilor în penitenciar arată un

acord relevant între respondenți. Este important să se ofere voluntarilor diferite niveluri de implicare, prin

programe de voluntariat variate și este considerat un plus dacă voluntarii au o experiență anterioară în sistemul

de justiție penală.
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În plus, colaborarea dintre organizațiile din sectorul voluntariatului și autoritățile penitenciare este importantă
pentru a avea feedback și, de asemenea, pentru a îmbunătăți activitățile de voluntariat. În plus, un alt element

principal pentru a sprijini voluntarii este de a-i informa cu privire la specificitatea populației penitenciare și de a-i

lăsa să înțeleagă limitele confidențialității cu deținuții.
Pentru a garanta beneficiile unei inițiative care implică voluntari și beneficiarii acestora, este esențial să existe

acces la mai multe oportunități de finanțare.

Standardul nr. 3

Recunoașterea valorii implicării voluntarilor, care poate îmbunătăți rezultatele atât pentru voluntari, cât și pentru

beneficiari

Conform eșantionului, este important să se recunoască valoarea voluntariatului în activitățile desfășurate în

penitenciar, în relația stabilită cu personalul penitenciarului și cu directorul.

În plus, subliniază, de asemenea, că prin intermediul legislației și al politicilor care promovează implicarea

societății civile în voluntariatul din penitenciare, este posibil să se evidențieze valoarea voluntarilor.

Standardul nr. 4

Motivarea voluntarilor, prin recompensarea implicării lor și feedback-ul cu privire la munca lor, este vitală pentru a

păstra voluntarii valoroși în proiect.

Pentru a păstra voluntarii valoroși, eșantionul percepe ca factori cheie: recompensarea voluntarilor, atunci când

un obiectiv specific este atins, prin evenimente sociale și prin acordarea de importanță feedback-ului.

Standardul nr. 5

Mentoratul voluntarilor – fie din partea personalului, fie a colegilor – sprijină implementarea eficientă a unei

inițiative de voluntariat.

În ceea ce privește figura mentorului, eșantionul recunoaște importanța acestuia, în special ca punct de referință
pentru voluntari și ca garanție a unei implementări eficiente a inițiativei de voluntariat.

Standardul nr. 6

Organizațiile de sprijin sunt esențiale în îmbunătățirea practicii în ceea ce privește recrutarea voluntarilor din

penitenciare, formarea, reținerea, monitorizarea calității și evaluarea unei inițiative de voluntariat.
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Potrivit eșantionului, organizația de sprijin ar putea ajuta prin acordarea unei formări atât voluntarilor, cât și

personalului din penitenciare, prin identificarea rețelei locale de sprijin (facilitând găsirea și contactarea altor

organizații care ar putea ajuta) și prin asigurarea unei relații armonioase și echitabile între actorii implicați.

În același timp, este esențial ca organizațiile de sprijin să promoveze prin implicarea sau crearea de spații de dialog

și comunicare privind voluntariatul în penitenciare, precum și prin diseminarea experiențelor de voluntariat.

Standardul nr. 7

Organizațiile de sprijin ar trebui să pledeze pentru politici și programe mai bune de voluntariat în penitenciare, la

nivel local, național sau european.

În ciuda numeroaselor opinii divergente cu privire la standardele existente, eșantionul evidențiază o înțelegere

comună a rolului organizației de sprijin, în special în ceea ce privește medierea relației dintre actorii implicați și

oferirea de activități de formare.

Concluzii

Rezultatele sondajului arată, în rândul respondenților, o lipsă generală de cunoștințe și de înțelegere a sistemului

de justiție penală la nivel internațional, european și local, precum și a standardelor de voluntariat, care trebuie să
fie completată. Pe de altă parte, în cadrul eșantionului, se constată un acord general cu privire la diverse subiecte,

cum ar fi: factorii esențiali care permit și sprijină colaborarea cu voluntarii din penitenciare, modalitățile practice

de a face ca o inițiativă de voluntariat să fie benefică și, nu în ultimul rând, rolul organizațiilor de sprijin.
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