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Introducere
Prezentul Manual și ghid pentru curs a fost elaborat în cadrul proiectului "Volpris –
Managementul voluntariatului în penitenciare". Principalele activități ale inițiativei Volpris
sunt: (1) efectuarea de cercetări privind practicile și nevoile de voluntariat în penitenciare în
diferitele țări participante la proiect; (2) elaborarea unui profil de competențe al managerului
de programe de voluntariat în penitenciare; (3) conceperea și pilotarea unui curriculum,
respectiv a unui program de formare pentru coordonatorii de voluntariat în penitenciare; (4)
stabilirea unor cerințe minime pentru a asigura impactul dorit al voluntariatului în sistemul de
justiție penală (SJP); și (5) crearea unei platforme online care să reunească SJP, organizațiile
de voluntariat și voluntarii.
Manualul este rezultatul eforturilor comune ale experților naționali și internaționali, precum
și ale instituțiilor responsabile de pilotarea programului de formare Volpris în țările
participante. Acesta a fost conceput cu două obiective centrale: să ofere îndrumare și resurse
cheie pentru coordonatorii de voluntari în mediul penitenciar și să ofere un instrument
cuprinzător pentru instituțiile naționale de formare responsabile de formarea coordonatorilor
de voluntari în cadrul SJP.
Personalul penitenciarelor este principalul beneficiar al acestui instrument de consolidare a
capacităților, în principal cei responsabili de coordonarea programelor de voluntariat, deși
manualul este, de asemenea, o referință pentru organizațiile din sectorul voluntar care își
desfășoară activitatea în mediul penitenciar.
Cursul de formare Volpris este structurat în douăsprezece părți principale, care au fost
concepute ca module de formare independente:
• Introducere în voluntariatul în sistemul de justiție penală și în context penitenciar
• Drepturile omului în contextul penitenciarului – Perspectiva reabilitării
• Profilul Coordonatorului Voluntarilor și Profilul Coordonatorului Voluntarilor în
contextul penitenciar
• Managementul potențialului uman – Rolul conducerii și al motivației
• Elaborarea și aplicarea programelor de voluntariat în context penitenciar
• Sănătatea fizică și mintală în context penitenciar
• Instrucțiuni de protecție, securitate și siguranță
• Cum să construiești relații sigure cu deținuții
• Etica în voluntariat
• Parteneriat și cooperare între serviciile din penitenciar și organizațiile societății civile
• Monitorizarea, evaluarea și replicabilitatea programelor/intervențiilor de voluntariat
• Regândirea Voluntariatului – Creativitate în Voluntariat
Manualul este conceput pe module astfel încât să fie suficient de flexibil pentru a permite
formatorilor să organizeze și să implementeze un program de formare personalizat, în funcție
de realitățile specifice fiecărei țări (respectând, în același timp, cerințele programului) și în
funcție de nevoile specifice ale grupului.

Despre inițiativa Volpris
Implicarea persoanelor din comunitate în viața penitenciarului prin intermediul organizațiilor
din sectorul voluntar (OSV) poate introduce oportunități de participare socială, poate
consolida legăturile sociale și are potențialul de a spori eforturile de reabilitare, desfășurate de
serviciile penitenciare, pentru a pregăti întoarcerea în societate a persoanelor condamnate.
Cercetările în domeniul voluntariatului din cadrul sistemului de justiție penală (SJP) sunt
puține. Penitenciarele și organizațiile care îndrumă și sprijină voluntarii nu dispun adesea de
informațiile, resursele și instrumentele necesare pentru a sprijini și valoriza voluntarii sau
pentru a realiza un proces de selecție în penitenciare, cu scopul de a identifica nevoile de
voluntariat. Partenerii proiectului Volpris au fost reuniți de aspirația de a contribui la o
societate angajată și activă, în care voluntariatul este o expresie a solidarității și a valorilor
europene. În egală măsură, aspirăm la comunități mai sigure, în care deținuții sunt pe deplin
sprijiniți să se integreze înapoi în comunitățile lor, să abordeze problemele care au dus la
comiterea infracțiunilor și să ducă astfel o viață fără infracțiuni.
"Managementul voluntariatului în penitenciare" (Volpris) este un parteneriat de trei ani,
finanțat prin programul Erasmus+, al cărui obiectiv principal este de a investi în calificarea
managementului voluntariatului în mediul penitenciar, pentru a sprijini voluntariatul eficient
și pentru a construi abilități și competențe în acest domeniu crucial. Proiectul este
implementat în Germania, Belgia, Polonia, Portugalia și România. Acesta se desfășoară din
septembrie 2019 până la sfârșitul lunii august 2022.
Principalele obiective ale proiectului Volpris:
•
•

•
•
•

Explorarea oportunităților de învățare reciprocă între SJP și OSV prin crearea unor cadre
de schimb care să faciliteze comparabilitatea între diferitele practici penitenciare din UE
în ceea ce privește voluntariatul;
Identificarea indicatorilor cheie de performanță între Administrațiile Naționale ale
Penitenciarelor și organizațiile de voluntariat din cadrul penitenciarelor, în special prin
elaborarea unui profil de competențe al managerului de programe de voluntariat în cadrul
penitenciarelor;
Elaborarea unui curriculum și a unui program de formare pentru a sprijini dezvoltarea unui
profil de coordonator de voluntari SJP și elaborarea unui ghid european de formare a
coordonatorilor de voluntari;
Stabilirea unor standarde minime europene comune pentru formarea voluntarilor care
lucrează în mediul penitenciar și pentru evaluarea calității organizațiilor și/sau a
programelor de voluntariat;
Promovarea colaborării în instruire pentru a profita de scală și de creativitate?? pentru a
asigura un mesaj de bază comun și pentru a reduce costurile de livrare??.

Programa cursului
Cursul include o descriere generală, publicul vizat, cuvinte-cheie, limba de predare, modul de
predare, obiective, rezultate ale învățării, descrierea componentelor generice și opționale ale
conținutului cursului, programul/durata sesiunilor de formare, metodele de predare și
învățare, metodele de evaluare.
Titlu
Curs de formare pentru coordonatorii de voluntariat în context penitenciar
Descriere generală
Acest curs a fost dezvoltat pentru a sprijini coordonatorii de voluntariat în contextul
penitenciar. De asemenea, cursul își propune să stabilească un standard minim european
comun pentru formarea coordonatorilor de voluntariat în mediul penitenciar, asigurând
calitatea intervenției, care este oferită de organizațiile și/sau programele de voluntariat. Acesta
este structurat într-un format care permite adaptarea conținutului la realitățile diferitelor state
membre europene, promovând întotdeauna adecvarea, utilitatea și alinierea acestuia la mediul
și nevoile mediului penitenciar.
Publicul vizat
coordonatorii de voluntariat
Cuvinte-cheie și expresii
sisteme de justiție penală; context penitenciar; voluntariat; managementul voluntariatului;
profilul managerului de voluntariat; învățare permanentă
Limbile de predare
engleză, franceză, germană, poloneză, portugheză, română
Desfășurarea cursului
Cursul VOLPRIS este 100% online (e-learning) și este bazat pe concepte practice. Aceasta
înseamnă că predarea poate fi adaptată în funcție de diferite scopuri: dintr-o perspectivă a
învățării permanente, poate fi adaptat de către cursant în funcție de rezultatele instrumentului
de autoevaluare. Pe de altă parte, în cazul în care cursul este utilizat pentru a oferi formare unui
grup de cursanți, acesta poate fi personalizat de către facilitator în funcție de nevoile grupului
de formare și de contextele diferitelor țări.
Cursul este alcătuit dintr-un portofoliu care include 12 module independente, fiecare dintre
acestea incluzând un plan de sesiune, resurse didactice și diferite exerciții. Prin urmare,
facilitatorii pot configura cu ușurință un curs de formare în ceea ce privește materialele de
formare, resursele, durata sesiunilor, sesiunile pe internet/formatul de învățare mixtă și
componentele de evaluare. Cursul de formare se desfășoară prin intermediul unei platforme
de tipul Managementul sistemului de învățare, utilizând fișiere multimedia.
Dacă este necesar, formarea poate fi adaptată oferind sesiuni sincrone și asincrone.
Sesiunile sincrone pot fi utilizate pentru:
• Consolidarea competențelor managerului de voluntariat în contextul penitenciar;
• Furnizarea de îndrumări privind cunoștințele teoretice;
• Schimb de bune practici;

•

Discutarea situațiilor critice.

Obiective
Obiectivul principal al cursului de formare este de a consolida cunoștințele și competențele
pentru a realiza managementul voluntariatului în context penitenciar.
Obiectivele specifice sunt:
1. Înțelegerea celor mai bune strategii de intervenție a voluntarilor în cadrul obiectivelor
sistemului de justiție penală;
2. Explorarea și înțelegerea celor mai bune strategii de implementare a standardelor
internaționale, normelor și drepturilor omului pentru gestionarea voluntariatului în
contextul penitenciar;
3. Creșterea capacității coordonatorilor de voluntariat de a gestiona voluntarii pentru o
intervenție de succes în contextul penitenciar;
4. Înțelegerea și promovarea impactului pozitiv pe care voluntariatul îl are asupra
deținuților și a comunităților exterioare;
5. Conceperea, implementarea și oferirea de programe de voluntariat de succes în
contextul penitenciar;
6. Identificarea unor strategii de promovare, motivare și sprijinire a voluntarilor.
Rezultatele învățării
La sfârșitul formării, cursantul va fi capabil să:
o înțeleagă rolul de manager al voluntarilor în context penitenciar;
o creeze un program de voluntariat care să fie livrat în context penitenciar;
o știe cum să recruteze, să formeze și să gestioneze voluntari pentru voluntariatul în
context penitenciar;
o știe cum să creeze un curs de formare pentru voluntari în context penitenciar.
Conținutul cursului
Module:
•
Introducere în voluntariatul în sistemul de justiție penală și în contextul penitenciar
(4 ore online)
•
Drepturile omului în contextul penitenciarului – Perspectiva reabilitării (4 ore online)
•
Profilul Coordonatorului Voluntarilor și Profilul Coordonatorului Voluntarilor în
contextul penitenciar (4 ore online)
•
Managementul potențialului uman – Rolul conducerii și al motivației (4 ore online)
•
Elaborarea și aplicarea programelor de voluntariat în context penitenciar (6 ore
online)
•
Sănătatea fizică și mintală în context penitenciar (4 ore online)
•
Instrucțiuni de protecție, securitate și siguranță (4 ore online)
•
Cum să construiești relații sigure cu deținuții (4 ore online)
•
Etica în voluntariat (4 ore online)
•
Parteneriat și cooperare între serviciile din penitenciar și organizațiile societății civile
(4 ore online)
•
Monitorizarea, evaluarea și replicabilitatea programelor/intervențiilor de
voluntariat (4 ore online)
•
Regândirea Voluntariatului – Creativitate în Voluntariat (4 ore online)

Durata orelor de formare
Total: 50 ore
Metode de predare și învățare
Prin intermediul platformei de e-learning, cursanții vor avea la dispoziție cunoștințe teoretice
și materiale utile de sprijin pentru învățare (de exemplu, articole, documente legislative și alte
publicații relevante).
În cadrul sesiunilor sincrone, conceptele cheie introduse în platforma de e-learning vor fi
susținute de exemple practice, iar cursanții vor fi invitați să își împărtășească experiențele.
Programul de formare va oferi, de asemenea, participanților oportunitatea de a prezenta și
discuta atât politicile naționale, cât și cele locale de voluntariat. Va exista loc și pentru discuții
bazate pe exemple practice prin studii de caz, jocuri de rol și alte tehnici pentru a aprofunda
cunoștințele despre managementul voluntariatului în context penitenciar.
Metode de evaluare
•
•
•
•
•
•
•

Evaluarea calității modulelor
Observația
Atribuiri individuale pe platforma MSI
Teme și activități de grup (scriere colaborativă, jocuri de rol)
Fișe de lucru
Studii de caz
Evaluarea gradului de satisfacție
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Codul de conduită
Este necesar ca participanții să completeze modulele online.
Este preferabilă participarea la sesiunile sincrone (atunci când se asistă la instruire în format de
grup) pentru a crește șansele de atingere a rezultatelor învățării, pentru a consolida conceptele
dobândite prin intermediul sesiunilor online și pentru a clarifica orice nelămurire legată de
module.
Cursanții trebuie îndeplinească la timp sarcinile online, așa cum prevede planul de învățare
agreat.

Procesul de dezvoltare și validare
Programul de formare Volpris a fost dezvoltat prin colaborarea tuturor partenerilor implicați în proiect, urmând un proces de dezvoltare în trei etape:
cercetarea, schimbul de cunoștințe și experiențe între partenerii de proiect, respectiv ajustarea în funcție de rezultatele pilotării din fiecare țară parteneră.

Cercetare și o primă schiță a
cursului
S-a efectuat un studiu al programelor de formare
existente și al literaturii albe și gri, relevante pentru a
concepe o formare bazată pe dovezi, susținută de o
teorie solidă și/sau de lucrări empirice. Pe baza
acestor rezultate, s-a schițat o primă variantă a
cursului, propunând un total de 12 module.
S-a organizat un workshop de validare a conținutului
cursului cu actori cheie/experți, care lucrează în
sistemul penitenciar, pentru a obține feedback valoros
și pentru a putea face ajustările necesare.

Schimb de experiență între
parteneri și evaluare inter pares
Partenerii au contribuit prin cunoștințele lor la
dezvoltarea conținutului formării.
Produsele finale pot fi găsite pe site-ul Volpris:
www.volpris.eu.

Ajustare pe baza rezultatelor
pilotării
Cursul de formare a fost pilotat în cele cinci țări ale consorțiului
(Belgia, Germania, Polonia, Portugalia și România). În total, 38 de
participanți au asistat la cursul pilot de formare Volpris.
În timpul fazei de pilotare, participanții au avut posibilitatea de a
oferi feedback cu privire la conținutul și materialele furnizate. Au fost
aplicate următoarele instrumente de evaluare:
• Chestionar de satisfacție cu privire la formare – a se vedea
Anexa 1;
• Evaluarea calității modulelor – a se vedea Anexa 2.

Principalele constatări în urma pilotării
Țara

Formatul
trainingului

Nr.
participanți

Profilul
participanților

Belgia

2 sesiuni individuale
față-în-față pe
platforma de
training

2

Coordonatori de
voluntariat ai
organizațiilor de
voluntariat active în
penitenciare

Feedback cu privire la conținutul trainingului
Feedback-ul participanților a fost copleșitor de pozitiv. S-a
exprimat un interes real pentru acest instrument, inclusiv
pentru a-l utiliza în vederea animării sesiunilor tematice și
a formării actualilor și viitorilor coordonatori de
voluntariat, de asemenea în vederea promovării
procesului lor de digitalizare. În cazul unui handicap
vizual, instrumentul răspunde nevoii de incluziune și
accesibilitate (prin utilizarea setării audio).

Evaluare generală

Evaluarea generală a fost bună. Participanții
au fost mulțumiți de platformă, iar așteptările
lor au fost îndeplinite. Aceștia au menționat că
vor recomanda formarea colegilor lor.

Sugestii de îmbunătățire: Cursul de formare a fost
considerat un pic greoi și prea teoretic, astfel încât s-ar
putea să nu fie potrivit pentru toate tipurile de
coordonatori (de exemplu, pentru cei cu responsabilități
mai mici). Ar trebui corectate erorile de limbă/traducere
(titluri, subtitluri, conținut sau cele din chestionare).
Unele module au fost considerate un pic prea ample.
Accesul la platformă ar trebui să fie mai ușor.
Germania

100% online, cu
sesiuni sincrone și
asincrone

8

2 persoane din
Participanții au putut gestiona mult mai bine cantitatea
organizațiile din
mare de informații datorită posibilității de a lua pauze
sectorul de
individuale.
voluntariat, asistent
Sugestii de îmbunătățire: La un moment dat, formatorii ar
social, avocat (care
trebui să fie încurajați să cerceteze literatura de
oferă asistență
specialitate în propria lor limbă pentru un studiu mai
juridică în
aprofundat. Ar trebui să existe linkuri către ONG-uri locale
penitenciar), voluntar,
în propria limbă sau surse de informare, pe care să le
3 angajați ai

Formatul interactiv este foarte util și
facilitează explorarea unor domenii noi, care
inițial nu prezentau interes. Toți participanții
au declarat că procesul este intuitiv și
captivant, chiar dacă uneori necesită atenție
sporită pentru a duce la bun sfârșit sarcinile.
Toți participanții au declarat că au existat cel
puțin câteva părți din curs, în care informațiile

penitenciarului, 1
utilizeze pentru a putea aprofunda cunoștințele în subiecte
angajat al Ministerului
specifice (de exemplu, sănătate mintală sau familiile
Justiției
deținuților).

Portugalia

100% online, cu
sesiuni sincrone și
asincrone

15

12 angajați ai
penitenciarului, 2
directori adjuncți ai
penitenciarului și 1
cadru didactic al
penitenciarului

Participanții au considerat că formarea a fost utilă,
relevantă și a adus plus de valoare în activitatea lor.
Participanții au subliniat importanța sesiunilor sincrone ca
modalitate de a face schimb de cunoștințe, idei și
provocări cu care se confruntă diferitele penitenciare din
Portugalia. Mulți participanți au menționat că această
formare ar trebui să continue într-un format față în față,
astfel încât ideile și soluțiile să poată fi discutate în rândul
personalului.

au fost noi și utile pentru ei din punct de
vedere profesional. Toți au oferit feedback
pozitiv cu privire la calitatea conținutului
formării.
În general, evaluarea formării a fost foarte
pozitivă. Participanții au declarat că
informațiile furnizate (prin toate modulele) au
fost utile și au fost în concordanță cu nevoile și
așteptările lor.

Sugestii de îmbunătățire: Unii participanți au menționat că
platforma de e-learning ar trebui să fie mai ușor de utilizat
și să permită descărcarea și imprimarea materialelor.
România

100% online, cu
sesiuni sincrone și
asincrone

6

Personal din
penitenciar (psihologi,
asistenți sociali)

Participanții au considerat că formarea este utilă, iar
informațiile sunt interesante, dar au sugerat o abordare
mai practică, chiar și pe platformă (mai multe exemple).

Evaluarea generală a fost bună. Participanții
au fost mulțumiți de platformă și așteptările
lor au fost îndeplinite. Aceștia au menționat că
vor recomanda formarea colegilor lor.

Polonia

100% online, cu
sesiuni sincrone și
asincrone

7

6 angajați ai
penitenciarului; 1
angajat al unui ONG

Cursanții au fost mulțumiți de pilotare, considerând că
formarea a fost informativă și interesantă. Unele module
au fost percepute ca fiind mai dificile decât altele: de
exemplu, modulul nr. 5 pare a fi destul de antrenant.
Aceștia au promis că vor reveni la formarea oferită,
deoarece este foarte informativă și atractivă.

Foarte pozitiv. Cursanții vor recomanda
formarea colegilor lor cu mare încredere. Ei au
declarat că au găsit informațiile extrem de
utile, practice și valide. Au menționat,
totodată, că ar fi minunat dacă fiecare
persoană implicată în activități de voluntariat
în penitenciare ar avea acces la formare
înainte de a-și începe activitatea în acest

Sugestii de îmbunătățire: Formarea ar putea fi accesibilă
față în față; cursanții ar trebui să aibă posibilitatea de a
descărca și imprima materialele.

sector. Aceștia își doresc ca platforma să poată
fi accesată de cât mai multă lume.

Ghid pas cu pas pentru implementarea
cursului
1.

CONFIGURAREA PROFILULUI PARTICIPANȚILOR

Cursul de formare Volpris a fost conceput pentru personalul din penitenciar, în principal pentru
cei responsabili de coordonarea programelor de voluntariat în context penitenciar. În plus,
cursul de formare este un instrument relevant pentru profesioniștii din cadrul OSV care
coordonează voluntari din SJP.
2.

PROCESUL DE RECRUTARE

Pentru a ajunge la publicul vizat, este important să se încheie parteneriate cu organizații
comunitare și universități cheie, ai căror profesioniști și clienți ar putea beneficia de strategiile
predate în cadrul cursului. Social media este un instrument eficient din punct de vedere al
costurilor pentru a intra în contact cu alte organizații: puteți, de exemplu, realiza pliante pentru
a disemina cursul.
3.

AUTOEVALUAREA COMPETENȚELOR

Înainte de a începe cursul de formare, participanții ar trebui să se autoevalueze cu privire la
lacunele din cunoștințele lor. Un chestionar de autoevaluare a fost creat în cadrul
parteneriatului Volpris pentru a măsura cunoștințele/aptitudinile participanților la fiecare
modul: "Introducere în voluntariatul în sistemul de justiție penală și în context penitenciar";
"Drepturile omului în contextul penitenciarului – Perspectiva reabilitării"; "Profilul
Coordonatorului Voluntarilor și Profilul Coordonatorului Voluntarilor în contextul penitenciar";
"Managementul potențialului uman – Rolul conducerii și al motivației"; "Elaborarea și
aplicarea programelor de voluntariat în context penitenciar"; "Sănătatea fizică și mintală în
context penitenciar"; "Instrucțiuni de protecție, securitate și siguranță"; "Cum să construiești
relații sigure cu deținuții"; "Etica în voluntariat"; "Parteneriat și cooperare între serviciile din
penitenciar și organizațiile societății civile". Aplicați chestionarul înainte și după formare și
astfel veți putea măsura eficiența intervenției dumneavoastră – Instrument de autoevaluare.
4.

CONȚINUTURILE FORMĂRII

Pe platforma de e-learning Volpris puteți găsi conținuturile formării, disponibile în următoarele
limbi (dați click pe steagurile de mai jos):

Engleză

Germană

Portugheză

Română

Poloneză

Franceză

De asemenea, puteți contacta organizațiile partenere pentru mai multe informații despre cum
să implementați cursul de formare în cadrul instituției dumneavoastră:
Țara
Germania

Portugalia

Organizația

Persoana de contact

Ministerul Justiției și Constituției din
Bremen (Coordonator)

Rhianon Williams

Asociația pentru sprijinirea
persoanelor condamnate din Bremen
(VBS)

Tobias Beleke

Cooperativa de solidaritate socială
Aproximar – CRL

Rita Lourenço

Direcția Generală pentru Reintegrare
și Servicii Penitenciare (DGRSP)

Jorge Monteiro

Polonia
Centrul de voluntariat din Lublin
România

Centrul Pentru Promovarea Învățării
Permanente (CPIP)

Penitenciarul București-Jilava
Belgia

5.

Centrul European de Voluntariat
(CEV)

Rhianon.Williams@justiz.bremen.de

beleke@vbs-bremen.de

rita.alves@aproximar.pt

jorge.s.monteiro@dgrsp.mj.pt
Zosia Chemperek
z.chemperek@gmail.com
Daiana Huber
daiana.huber@cpip.ro
Mihaela Suciu
andreea_ist27@yahoo.com
Giulia Bordin
giulia.bordin@cev.be

ORGANIZAREA CURSULUI DE FORMARE

Este foarte important să se ia în considerare toate aspectele organizării unui curs de formare,
și anume:
• Durata sesiunilor de formare
Programele de formare (a se vedea mai sus) prevăd o durată preconizată pentru fiecare modul
și pentru durata totală a cursului. Cu toate acestea, după cum s-a menționat anterior,

organizația dumneavoastră poate planifica și implementa o formare personalizată în funcție
de cerințele specifice țării dumneavoastră și în funcție de nevoile grupului de formare. De
asemenea, este important să subliniem faptul că atelierele de lucru/sesiunile sincrone ar trebui
să aloce suficient timp pentru a răspunde oricăror nelămuriri ale participanților și pentru a le
oferi acestora posibilitatea de a face schimb de impresii și experiențe. Acest lucru le va spori
motivația și va stabili legături între participanți.
• Formatorii
Este important să lucrați în echipă, asigurându-vă că modulele sunt prezentate într-un mod
coerent și eficient, fără repetarea informațiilor. De asemenea, se recomandă să aveți cel puțin
doi formatori care să pregătească împreună sesiunile și să predea modulele pe rând. Aceștia
ar trebui să aibă cunoștințe despre subiect pentru a răspunde la întrebările și nelămuririle care
pot apărea în timpul atelierelor/sesiunilor sincrone.
• Platforma proiectului Volpris
Platforma proiectului este o resursă excelentă pentru organizarea și gestionarea cursului de
formare, deși nu este obligatorie utilizarea ei. Modulele ar trebui să fie accesibile
participanților înainte de atelierele/sesiunile sincrone (cu cel puțin 2 zile înainte), astfel încât
aceștia să aibă suficient timp pentru a explora conținutul și a efectua exercițiile, dacă este
necesar.
• Planurile sesiunilor
Toate sesiunile de formare trebuie să fie pregătite în avans. Planurile sesiunilor trebuie să
conțină următoarele informații: denumirea modulului, durata, formatul, obiectivele,
conținutul programului, rezultatele învățării și activitățile. Modelele de planuri de sesiune
pentru fiecare modul pot fi văzute mai jos.
• Materiale
În planurile de sesiune ale modulelor de mai jos, este posibil să vedeți mai multe activități
legate de subiectul fiecărui modul. Cu toate acestea, fiecare organizație ar trebui să adapteze
activitățile, exercițiile și documentația (în principal cea legată de legislația națională) la
contextul fiecărei țări în ceea ce privește coordonarea voluntariatului în mediul penitenciar.
Materialele de formare și prezentările trebuie oferite participanților pentru a fi consultate în
funcție de necesități.
6.

SUPERVIZARE ȘI EVALUARE

Întregul proces de desfășurare a cursului ar trebui să fie supervizat și evaluat în fiecare etapă.
Fiecare modul are un chestionar, care evaluează relevanța conținutului, performanța
formatorilor, respectiv spațiul și condițiile în care se desfășoară formarea. Acest chestionar ar
trebui să aibă o rubrică liberă, unde cursanții pot face sugestii.
De asemenea, la sfârșitul programului de formare, participanții ar trebui să completeze un
chestionar de satisfacție, pentru a evalua gradul de satisfacție față de sesiunile de formare, în
funcție de următoarele criterii: organizare, conținutul programului, formatori, relația teoriepractică și recomandarea formării.

Prezentare generală a modulelor
Publicul vizat: Coordonatorii de voluntariat din mediul penitenciar
Limbi disponibile: Engleză; Franceză; Germană; Poloneză; Portugheză; Română
Distribuirea modulelor
MODULE

PARTENERUL
DEZVOLTATOR

I. Introducere în voluntariatul în sistemul de justiție penală și în context Bremen MOJ
penitenciar
II. Drepturile omului în contextul penitenciarului – Perspectiva reabilitării

VBS

III. Profilul Coordonatorului Voluntarilor vs. Profilul Coordonatorului CPIP
Voluntarilor în contextul penitenciar
IV. Managementul potențialului uman – Rolul conducerii și al motivației

Centrul
voluntariat
Lublin

de
din

V. Elaborarea și aplicarea programelor de voluntariat în context penitenciar Aproximar
VI. Sănătatea fizică și mintală în context penitenciar

Bremen MOJ

VII. Instrucțiuni de protecție, securitate și siguranță

CPIP

VIII. Cum să construiești relații sigure cu deținuții

VBS

IX. Etica în voluntariat

Centrul
voluntariat
Lublin

X. Parteneriat și cooperare între serviciile din penitenciar și organizațiile Aproximar
societății civile
XI. Monitorizarea, evaluarea și replicabilitatea programelor/intervențiilor de CEV
voluntariat
XII. Regândirea Voluntariatului – Creativitate în Voluntariat

CEV

de
din

Modul I. Introducere în voluntariatul în
sistemul de justiție penală și în context
penitenciar
Rezumatul
modulului/
Conținutul
principal

“Scopurile sentinței privative de libertate sau ale măsurilor similare care
privează o persoană de libertate sunt, în primul rând, de a proteja
societatea de infracțiuni și de a reduce recidivismul. Scopurile date pot
fi atinse doar dacă perioada de detenție este aplicată pentru a asigura,
în măsura posibilă, reintegrarea unor atare persoane în societate după
eliberare, astfel încât ele să ducă un mod de viață în conformitate cu
legea și să se poată întreține.”
Regulile minime standard ale Națiunilor Unite (SMR) pentru
tratamentul deținuților, cunoscute și ca Regulile Nelson Mandela
(Regula 4.1)
Acest modul introductiv ne va duce de la macro la micro voluntariatul
din penitenciar: vom începe prin a sublinia obiectivele reformei
penitenciarelor și locul pe care voluntarii îl au de jucat în aceasta. Vom
continua să subliniem standardele internaționale care sprijină reforma
în diverse regimuri și vom vedea dacă și cum acestea sunt implementate
la nivel național și regional. Având în vedere aceste standarde, vom
arunca o privire mai atentă asupra contextului și vom folosi exemple de
practică de voluntariat pentru a sublinia din nou poziția unică pe care
VSO-urile și voluntarii o ocupă și de ce este importantă. În cele din urmă,
vom merge direct la implementarea parteneriatelor voluntare/VSO și a
muncii interagenții, învățând totodată cum să facem analiza bazată pe
nevoi a beneficiarului cheie.
(Finally we will go to the front line of voluntary/ VSO partnership
implementation and interagency work, and how to make we stay within
the remit of a needs-based analysis of the key beneficiary. ??)

Programul/durata
sesiunilor de
formare

Învățare autodirijată – 2 ore
• Introducere în voluntariatul în sistemul de justiție penală și în
context penitenciar
• Standarde Internaționale aplicabile populației generale și
specifice a penitenciarelor
• Coordonarea voluntarilor în context penitenciar: cadrul legislativ
national
• Voluntariatul modern în contextul penitenciar
• Organizarea sectorului voluntariat în context penitenciar
• Funcționalitate:
obținerea
aprobării
administrației
penitenciarelor pentru activitățile/parteneriatele de voluntariat
Sesiune sincronă – 2 ore
• Exerciții practice pentru îmbunătățirea achiziției de conținuturi

•

Rezultatele
învățării

La finalizarea acestui modul, trainerii ar trebui să fie în măsură să:
• Identificarea și înțelegerea semnificației noțiunilor cheie
referitoare la sistemul de justiție penală (SJP), contextul
penitenciar și voluntariatul în context penitenciar
• Înțelegerea motivului pentru care voluntarii sunt importanți
pentru penitenciare și persoanele încarcerate în sistemul de
justiție penală actual
• Înțelegerea modului în care relația cu voluntarii îmbunătățește
condițiile generale pentru victimele infracțiunilor, familiile
persoanelor încarcerate și pentru comunitate în general
•
•

Obiectivele
modului

•
•
•

Metode
evaluare

Referințe
bibliografice

Activități interactive (de exemplu: jocuri de rol, studii de caz,
brainstorming)

de

•
•

Introducerea voluntariatului în sistemul de justiție penală
Prezentarea rolului organizațiilor din sectorul de voluntariat în
context penitenciar
Prezentarea standardelor internaționale care acoperă
problematica populațiilor generale și specifice din penitenciare
Promovarea voluntariatului în context penitenciar
Prezentarea unor exemple de programe de voluntariat în context
penitenciar

Evaluarea calității modulului, după finalizarea acestuia
Chestionar de satisfacție (la finalul trainingului)
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Modul II. Drepturile omului în contextul
penitenciarului – Perspectiva reabilitării
Rezumatul
modulului/
Conținutul
principal

Modulul oferă informații de bază despre drepturile omului în închisoare.
Mai precis, vom afla care sunt standardele internaționale privind
drepturile omului, care sunt sursele lor, cum influențează ele procesul
de reabilitare și cum este definită reabilitarea. Voluntarii trebuie să fie
informați cu privire la drepturile omului pentru a le promova și proteja,
deoarece munca lor poate influența implementarea în închisoare.
Modulul are, de asemenea, scopul de a-i abilita pe manageri să
sensibilizeze voluntarii pentru situațiile în care drepturile omului pot fi
afectate. Acesta arată dezvoltarea standardelor actuale privind
drepturile omului și modul în care acestea au devenit eficiente.
Cunoștințele sunt esențiale, așa că accentul principal este pe furnizarea
de informații și pe pregătirea voluntarilor și a managerilor pentru a fi
capabili să evalueze situațiile și practicile dintr-o perspectivă bazată pe
drepturile omului. Acest proces ar trebui să fie încurajat de exercițiile
practice prevăzute în modul.

Programul/durata
sesiunilor de
formare

Învățare autodirijată – 2 ore
• Introducere
• Ce sunt drepturile omului și de unde provin ele?
• Ce este reabilitarea?
• Drepturile omului în contextul reabilitării
o Lumea exterioară
o Consiliere juridică
o Muncă și educație
o Demnitate
o Valoarea în calitate de ființe umane
o Test
Sesiune sincronă – 2 ore
• Activitate 1: Prima zi în penitenciar (55 min)
• Activitate 2: Timpul petrecut în penitenciar (55 min)

Rezultatele
învățării

La finalizarea acestui modul, trainerii ar trebui să fie în măsură să:
• ofere voluntarilor informații despre drepturile omului în contextul
penitenciarului;
• sensibilizeze voluntarii cu privire la mandatul de reabilitare din
diferite surse;
• sensibilizeze voluntarii cu privire la situațiile dificile;
• învețe și să aplice aceste cunoștințe și să facă o legătură cu
activitatea de voluntariat;

•
•
•

Obiectivele
modului

•
•
•
•

Metode
evaluare

Referințe
bibliografice

de

•
•

capaciteze voluntarii să evalueze situațiile și să învețe cum să
reacționeze la ele;
furnizeze surse pentru cercetare aprofundată.
Furnizarea de informații despre standardele internaționale
privind drepturile omului, relevante pentru munca voluntarilor
Sensibilizarea coordonatorilor de voluntariat cu privire la rolul lor
în promovarea și protejarea drepturilor omului
Furnizarea informațiilor despre reabilitare
Ruperea legăturii dintre drepturile omului și reabilitare
Conștientizarea faptului că, chiar dacă termenul Drepturile
Omului în legislația națională scrisă și/sau legislație este uneori
greu de găsit, reglementările sunt încă obligatorii

Evaluarea calității modulului, după finalizarea acestuia
Chestionar de satisfacție (la finalul trainingului)
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Modul
III.
Profilul
Coordonatorului
Voluntarilor și Profilul Coordonatorului
Voluntarilor în contextul penitenciar
Rezumatul
modulului/
Conținutul
principal

Modulul propune o înțelegere clară, sistematică a Profilului
competențelor coordonatorului de voluntari, adaptat contextului
penitenciar, oferind o privire de ansamblu critică asupra literaturii
existente, concentrându-se pe ceea ce înseamnă coordonarea eficientă
a voluntarilor, ce responsabilități acoperă acest rol complex și
aplicabilitatea cadrelor de competențe la coordonatorii voluntari în
sistemul de justiție penală. Având în vedere complexitatea mediului
organizațional, acest modul va aborda și provocările care pot apărea în
coordonarea personalului voluntar din închisoare, punând accent pe
utilizarea profilurilor structurate în definirea responsabilităților și a
așteptărilor, pentru a depăși barierele, a crește legitimitatea și a asigura
sustenabilitatea și eficacitatea programelor de voluntariat.

Programul/durata
sesiunilor de
formare

Învățare autodirijată – 2 ore
• Introducere
• Coordonarea echipelor de voluntari
• Profilul profesional al coordonatorilor voluntarilor
• Profilul competențelor coordonatorilor voluntarilor
• Considerații și sarcini
• Bariere și provocări
• Test
Sesiune sincronă – 2 ore
• Introducere (10 min)
• Exercițiu de spargere a gheții și introducerea subiectului (20 min)
• Revizuirea conceptelor acoperite în secțiunea A (15 min)
• Activitate interactivă: exerciții de brainstorming și discuții ghidate
(20 min)
• Activitate interactivă: exerciții de brainstorming și discuții ghidate
(30 min)
• Revizuirea conceptelor – revizuirea jocului arborelui de cuvinte
(15 min)
• Concluzii și scurtă introducere pentru următorul modul (5 min)

Rezultatele
învățării

La finalizarea acestui modul, trainerii ar trebui sa fie în măsură să:
• înțeleagă ce este voluntariatul;
• înțeleagă modul în care voluntarii pot sprijini sistemul de justiție
penală;

•
•
•
•
•

•
•

Obiectivele
modulului

•
•
•
•

Metode
evaluare

Referințe
bibliografice

de

•
•

recunoască nevoia de eforturi de coordonare multi-disciplinară;
înțeleagă care sunt rolurile și responsabilitățile coordonatorilor;
înțeleagă motivele pentru care profilurile de competență sunt
utile;
explice sarcinile pe care le presupune coordonarea voluntarilor;
conștientizeze provocările și barierele cu care se pot confrunta
coordonatorii.
Explicarea conceptului de management al voluntarilor
Prezentarea rolului și a responsabilităților unui coordonator
voluntar
Evidențierea practicile comune, a responsabilităților și sarcinilor
voluntarilor
Recunoașterea competențele necesare pentru coordonarea
eficientă a voluntarilor
Promovarea necesității abordărilor multidisciplinare
Identificarea barierelor ce pot apărea în calea voluntariatului din
SJP și lucrul cu ele pentru a le depăși

Evaluarea calității modulului, după finalizarea acestuia
Chestionar de satisfacție (la finalul trainingului)
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Modul IV. Managementul potențialului uman
– Rolul conducerii și al motivației
Rezumatul
modulului/
Conținutul
principal

Acest modul se axează pe cunoștințele și aptitudinile esențiale pentru un
management eficient al voluntarilor într-o unitate corecțională.
Participanții vor învăța despre stilurile și metodele de management al
voluntariatului pentru a-i motiva pe voluntari să fie activi în numele
beneficiarilor și să-și îmbunătățească continuu competențele.

Programul/durata
sesiunilor de
formare

Învățare autodirijată – 2 ore
• Managementul resurselor umane
• Managementul potențialului uman (HPM) și beneficiile sale
• Rolul liderului
• Colaborarea cu voluntarii (strategii de comunicare, gestionarea
sarcinilor)
• Test interactiv de cunoștințe
Sesiune sincronă – 2 ore
• Activitate interactivă: Studii de caz (35 min)
• Pauză scurtă (10 min)
• Activitate interactivă (Brainstorming): Dăruiesc, primesc (20 min)
• Activitate interactivă: Nava săritoare (40 min)

Rezultatele
învățării

Obiectivele
modulului

La finalizarea acestui modul, trainerii ar trebui să fie în măsură să:
• cunoască și să înțeleagă conceptul de management al
potențialului uman (HPM);
• identifice beneficiile managementului potențialului uman –
abordarea creșterii continue;
• învețe și să distingă diferitele stiluri de conducere, care permit
gestionarea eficientă a voluntariatul în penitenciar;
• identifice strategii și canale de comunicare cu voluntarii și să le
pună în practică;
• realizeze un management eficient al voluntariatul în penitenciar
(asertivitate, comunicare deschisă, abilități de negociere, abilități
de evitare și rezolvare a conflictelor, motivarea voluntarilor);
• proiecteze programe de voluntariat în muncă, să le implementeze
și să le gestioneze de-a lungul timpului.
•

Cunoașterea conceptului de management al potențialului uman
(HPM)

•
•
•

Metode
evaluare

Referințe
bibliografice

de

•
•

Instruirea
participanților/coordonatorilor de
voluntariat
(manageri) și oferirea de instrumente pentru un management
eficient al resurselor umane
Dezvoltarea competenței participanților de creare, implementare
și furnizare de programe de voluntariat
Îmbunătățirea abilităților de comunicare (inclusiv abordarea
interculturală a comunicării), organizaționale și interpersonale ale
participanților pentru a comunica eficient cu voluntarii și
personalul din închisoare

Evaluarea calității modulului, după finalizarea acestuia
Chestionar de satisfacție (la finalul trainingului)
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Modul V. Elaborarea și aplicarea programelor
de voluntariat în context penitenciar
Rezumatul
modulului/
Conținutul
principal

Acest modul se va concentra pe informațiile și pașii principali pe care
coordonatorii voluntarilor ar trebui să-i urmeze pentru a implementa un
program de voluntariat de succes în context penitenciar, atunci când
planifică, recrutează, structurează, implementează și evaluează noi
programe de voluntariat.

Programul/durata
sesiunilor de
formare

Învățare autodirijată – 2 ore
• Introducere
• Definiția voluntariatului
• Elaborarea și aplicarea programelor de voluntariat în context
penitenciar:
o Pasul 1. Planificare program și evaluare nevoi
o Pasul 2: Angrenare voluntari
o Pasul 3: Instruire voluntari
o Pasul 4: Instrucțiuni/asistență pentru voluntari
o Pasul 5: Supervizare și evaluare
• Conținutul instruirii
• Recrutarea voluntarilor
• Cuvinte prietenoase pentru voluntari
• Activitate – Test
Sesiune sincronă – 2 ore
• Activitate de spargere a gheții: Cea mai mare speranță a ta (5 min.)
• Activitate interactivă: Apreciați condițiile preliminare ale
organizației dumneavoastră pentru a evalua un Program de
Voluntariat (15 min.)
• Prezentare conținut suplimentar la capitolul „Pasul 1. Planificarea
programului și evaluarea nevoilor” (10 min.)
• Prezentare – Cele mai bune practici ale programului de voluntariat
(10 min.)
• Activitate interactivă (Brainstorming): Reflectați asupra fazei
preliminare a „Conținutului antrenamentului” (15 min.)
• Pauză (10 min.)
• Scurtă prezentare a structurii curriculei cursului, sugerată de
proiectul Jive (2016b) pentru formarea voluntarilor (10 min.)
• Prezentare – Bune practici pentru procesul de interviu al
voluntarilor (5 min.)
• Activitate interactivă: Crearea unui ghid de interviu pentru
procesul de recrutare a voluntarilor (20 min.)
• Prezentare – Interviu informal și recrutare online (10 min.)
• Activitate – Fișă de lucru: Analiza SWOT (15 min.)

•
•
•
•
Rezultatele
învățării

Obiectivele
modulului

Pauză (10 min.)
Activitate – Fișă de lucru: Harta părților interesate (20 min.)
Activitate interactivă: Ce? De ce? Unde? Când? Cum? (20 min.)
Scurtă concluzie – Închiderea sesiunii (5 min.)

La finalizarea acestui modul, trainerii ar trebui să fie în măsură să:
• realizeze o evaluare a nevoilor din punct de vedere al programelor
de voluntariat în context penitenciar;
• identifice și să cunoască modul de implementare a pașilor cheie
pentru proiectarea programelor de voluntariat în context
penitenciar;
• cunoască și să înțeleagă importanța îndeplinirii standardelor de
calitate pentru activitățile de voluntariat în conformitate cu
legislația și reglementările relevante ale penitenciarului;
• știe să elaboreze și să implementeze un program de voluntariat în
context penitenciar;
• identifice și să colaboreze cu factorii cheie;
• promoveze conștientizarea sustenabilității programelor de
voluntariat.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Evidențierea importanței evaluării nevoilor
Evidențierea importanței feedback-urilor voluntarilor și a
comunicării personalului implicat în activitățile de voluntariat
Identificarea modului de proiectare a unui program de voluntariat
(de la proiectare până la implementare)
Promovarea definirii specificațiilor unui rol de voluntar
Evidențierea importanței de a avea un proces de recrutare stabilit
Stabilirea modului de organizare a unui curs de formare pentru
voluntari (pas cu pas)
Metodologii și stiluri de învățare diferite
Subiecte cheie în formarea voluntarilor în context penitenciar
Prezentarea instrumentelor de gestionare a voluntarilor
Evidențierea importanței durabilității programului de voluntariat
Prezentarea unui curriculum de curs cu conținutul minim de
pregătire pentru formarea voluntarilor
Promovarea importanței unui sistem eficient de comunicare în
interiorul penitenciarului
Prezentarea unor instrumente pentru a colecta feedback de la
voluntari și pentru a comunica constant cu alți membri ai
personalului penitenciarului, implicat în activitățile de voluntariat
Oferirea de suport coordonatorilor de voluntariat pentru a
planifica și furniza sesiuni de formare, astfel încât să-i ajute pe
aceștia să îndeplinească în mod eficient sarcinile și
responsabilitățile atribuite

Metode
evaluare

Referințe
bibliografice

de

•
•

Evaluarea calității modulului, după finalizarea acestuia
Chestionar de satisfacție (la finalul trainingului)
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Modul VI. Sănătatea fizică și mintală în
context penitenciar
Rezumatul
modulului/
Conținutul
principal

Acest capitol vă va ajuta să transmiteți considerentele etice și socioeconomice cu privire la asistența medicală. Mai întâi vom prezenta
punctele cheie pentru a evidenția împreună cu voluntarii stagiari de ce
sănătatea fizică și mintală este la fel de importantă în penitenciar ca și în
sistemele generale de sănătate publică, plus câștigurile suplimentare de
reabilitare care trebuie obținute din asistența medicală unită din
interiorul și din exterior. Capitolul continuă cu modul în care aceste
probleme critice de sănătate sunt evidențiate în standardele
internaționale pentru penitenciare. Vom prezenta apoi pe scurt bolile
transmisibile și netransmisibile, care prezintă o povară mai mare în
penitenciare, abordând „întreaga închisoare” a deținuților, a
personalului, voluntarilor și vizitatorilor. Următoarele două capitole se
vor concentra pe abuzul de substanțe și pe fumat ca pericole pentru
sănătate, cu prevalență ridicată în mediile de detenție. Apoi un capitol
este dedicat considerentelor specifice de îngrijire medicală pentru
grupurile vulnerabile din penitenciar. Pentru a încheia, revenim la
sistemul de sănătate „din întreaga închisoare”, de data aceasta dintr-o
perspectivă strategică a managementului sănătății.
(This chapter will help you convey the ethical and socio-economic
considerations of healthcare. We will first put forward key points to
highlight with your trainee volunteers about why physical and mental
health is equally as important in prison as in general public health
systems, plus the additional rehabilitative gains to be had from joined up
inside-outside healthcare. The chapter will go on to show how these
critical healthcare issues are underlined in existing international
standards for prisons. We will then briefly present the communicable
and non-communicable diseases which present a higher burden in
prisons, taking a ‘whole-prison’ approach of prisoners, staff, volunteers
and visitors. The next two chapters will focus on substance misuse and
on smoking as high prevalence health hazards in detention settings. We
then dedicate a chapter to specific health considerations for known
vulnerable groups in prison. To conclude, we return to ‘whole-prison’
healthcare, this time from a strategic perspective of healthcare
management.)
„Nu putem spune suficient de des că sănătatea este un drept al omului
la care suntem cu toții îndreptățiți, indiferent cine suntem. La nivel
colectiv, ar trebui să satisfacem nevoile populațiilor care nu sunt
deservite îndeajuns, sunt marginalizate și sunt cele mai vulnerabile din
Regiune. Avem obligația morală să facem ca sănătatea să fie pe deplin

incluzivă și nediscriminatorie în orice context; acesta este un element
central al modului în care înțelegem acoperirea universală în domeniul
sănătății.” Dr. Hans Henri P. Kluge, Director Regional al OMS pentru
Europa
Programul/durata
sesiunilor de
formare

Învățare autodirijată – 2 ore
• De ce este importantă sănătatea în penitenciar?
• De ce este importantă sănătatea mintală în penitenciar?
• Standarde internaționale pentru îngrijirile de sănătate în
penitenciar
• Bolile transmisibile
• Bolile non-transmisibile
• Abuzul de substanțe și de alcool
• Fumatul și sănătatea orală
• Grupurile vulnerabile
• Strategia comună privind sănătatea personalului, voluntarilor și a
vizitatorilor penitenciarelor
Sesiune sincronă – 2 ore
• Brainstorming interactiv: Cum veți contribui la un mediu sănătos
și la comunitățile sănătoase din penitenciare? (15 min.)
• Activitate interactivă (Brainstorming): COVID-19 și penitenciarele:
construirea de scenarii retrospective (30 min.)
• Fișă de lucru: Voluntariat și limite profesionale (25 min.)
• Pauză scurtă (10 min.)
• Activitate interactivă (joc de rol): Ascultare activă (35 min.)
• Concluzii (5 min.)

Rezultatele
învățării

Obiectivele
modulului

La finalizarea acestui modul, trainerii ar trebui să fie în măsură să:
• identifice preocupările comune ale deținuților cu privire la
sănătatea fizică și mintală;
• identifice standardele internaţionale pentru modul de îngrijire a
sănătății în penitenciar;
• identifice resursele de informare despre modul în care aceste
probleme comune pot fi îmbunătățite;
• pună în practică strategii de îngrijire și de sprijin adecvate pentru
problemele legate de sănătatea mintală din penitenciar.

•

Prezentarea standardelor internaționale importante pentru
promovarea sănătății din penitenciare și a sănătății mintale,
subliind faptul că asistența medicală este un drept și că statul are
datoria de a se îngriji de populație

•
•
•
•
•
•

Metode
evaluare

Referințe
bibliografice

de

•
•

Evidențierea valorii colaborării cu sistemele sociale și de sănătate
publică (și cu acele organizații care sprijină furnizarea de servicii)
pentru a oferi îngrijire atât înainte, cât și după închisoare
Oferirea unei viziuni holistice asupra sănătății din penitenciar –
cadrul legal, politica de gestionare a sănătății din penitenciar și
practica de primă linie trebuie să se completeze reciproc
Oferirea unei scurte prezentări a provocărilor importante legate
de sănătatea fizică și mintală din penitenciare, cu referire specifică
la tipurile de regim și grupurile vulnerabile
Învățarea unor strategii pentru a oferi îngrijire adecvată și sprijin
pentru problemele de sănătate mintală din penitenciar
Promovarea valorii de reabilitare a sănătăţii şi a îngrijirii sănătăţii
mintale începute în detenţie şi continuate după eliberare
Demonstrarea faptului că există modalități prietenoase cu
resursele de timp și bani pentru a crește gradul de conștientizare
cu privire la beneficiile unei mai bune sănătăți și îngrijiri a sănătății
mintale pentru toate părțile interesate din mediul penitenciar

Evaluarea calității modulului, după finalizarea acestuia
Chestionar de satisfacție (la finalul trainingului)
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Modul VII. Instrucțiuni de protecție, securitate
și siguranță
Rezumatul
modulului/
Conținutul
principal

Modulul propune o prezentare generală a instrucțiunilor de protecție,
securitate și siguranță, care ar trebui abordate cu echipele de voluntari.
În acest context, modulul se va concentra pe probleme de securitate,
disciplină, control și limite, oferind voluntarilor cunoștințele și abilitățile
necesare pentru a-și îndeplini cu succes rolul, fără a se pune în pericol
pe ei înșiși sau pe alții. De asemenea, va aborda riscurile și pericolele
psihosociale, precum și o scurtă introducere în profilarea
comportamentală și necesitatea voluntarilor de a fi capabili să
recunoască anumite modele de comportament, care pot fi observate în
populațiile penitenciarelor.

Programul/durata
sesiunilor de
formare

Învățare autodirijată – 2 ore
• Introducere
• Pilonii siguranței în penitenciare
• Răspunsul la incidente critice
• Riscurile și pericolele psihosociale
• Evitarea situațiilor manipulative
• Limitele
• Test
Sesiune sincronă – 2 ore
• Introducere (10 min.)
• Exercițiu de spargere a gheții și introducerea temei (15 min.)
• Revizuirea conceptelor cuprinse în secțiunea A (15 min.)
• Scurtă pauză (5 min.)
• Activitate interactivă: exerciții de brainstorming și discuții ghidate
(60 min.)
• Revizuirea conceptelor – exercițiu de scenarii (15 min.)
• Concluzii și scurtă introducere pentru următorul modul (5 min.)

Rezultatele
învățării

La finalizarea acestui modul, trainerii ar trebui să fie capabili să:
• înțeleagă pilonii siguranței și a securității în penitenciare;
• fie conștienți de particularitățile fiecărui departament;
• să înțeleagă ce este un Incident Critic și cum să răspundă la un
astfel de incident;
• înțeleagă riscurile și pericolele psihosociale;
• recunoască tiparele de comportament și să evite situațiile
manipulative;
• conștientizeze limitele profesionale impuse în Sistemul de justiție
penală.

Obiectivele
modulului

Metode
evaluare
Referințe
bibliografice
Referințe
bibliografice

de

•
•
•
•

Prezentarea factorilor primari ai securității penitenciarelor
Evidențierea riscurilor și a pericolelor psihosociale comune
Recunoașterea anumitor modele de comportament
Promovarea ideii că este necesar să stabilim limite profesionale

•
•

Evaluarea calității modulului, după finalizarea acestuia
Chestionar de satisfacție (la finalul trainingului)
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Modul VIII. Cum să construiești relații sigure
cu deținuții
Rezumatul
modulului/
Conținutul
principal

Modulul oferă o înțelegere de bază a „abordării etichetării”. Pe baza
acesteia, oferă abordări concrete pentru modelarea unei relații
interpersonale. În plus, se arată cât de mare poate fi influența activității
de voluntariat asupra vieții de zi cu zi a persoanelor aflate în închisoare.
Se desfășoară exerciții practice pentru a reduce prejudecățile, a genera
empatia și a crește încrederea în sine în relația cu sistemul penitenciar și
cu deținuții săi. Cu ajutorul „abordării dezistării”, urmează a fi transmisă
o abordare orientată către resurse. În cele din urmă, informațiile de bază
și jocurile de rol îi ajută pe coordonatori să consolideze cunoștințele
fundamentale și să ofere voluntarilor încrederea de care au nevoie
pentru a face față situațiilor dificile.

Programul/durata
sesiunilor de
formare

Învățare autodirijată – 2 ore
• Introducere
• Granițele personale, motivația și resursele individuale
• Comportamentul deviant și procesul reabilitativ
• Renunțarea la infracțiuni
• „Cele 11 mesaje cheie ale abordării desistenței” (Handout)
• Cum să stabiliți o relație durabilă cu deținuții
• Importanța faptului de a fi un model pro-social
• Încurajarea și acordarea de putere voluntarilor – Relația lor poate
face diferența
• Interviul motivational
• Metode de uz practic (Ascultare Reflexivă, Recadrare Pozitivă,
Modelul Vieții Bune)
• Stimulați-vă și consolidați-vă cunoștințele (Test)
Sesiune sincronă – 2 ore
• Activitate – Fișă de lucru: Înainte de a începe. O fișă de lucru
pentru auto-reflecție (10 min.)
• Activitate interactivă (Brainstorming): Conceptul de „devianță
secundară” și rolul voluntarilor (15 min.)
• Activitate interactivă: Renunțarea la criminalitate. Lucrul cu
„Modelul Vieți bune” (25 min.)
• Scurtă pauză (10 min.)
• Activitate interactivă: Jocuri de rol în situații dificile (30 minute.)
• Activitate interactivă (Joc de rol): Aplicarea interviului
motivațional (30 min.)

Rezultatele
învățării

La finalizarea acestui modul, trainerii ar trebui să fie în măsură să:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Obiectivele
modulului

•

Instruirea coordonatorilor pentru a ști cum să le permită
voluntarilor să își examineze critic propriile resurse și să fie
conștienți de propriile limite
Înțelegerea faptului că relația voluntar – deținut poate ajuta
procesul de resocializare
Conștientizarea importanței de a fi un model pro-social
Înțelegerea faptului că fiecare deținut are nevoile sale
Înțelegerea faptului că relațiile interpersonale pot fi influențate în
bine prin concepte de comunicare
Instruirea coordonatorilor pentru a-i învăța pe voluntari cum să
acționeze cu încredere în circumstanțe deosebite
Cunoașterea modalității prin care se pot construi relații empatice

•
•

Evaluarea calității modulului, după finalizarea acestuia
Chestionar de satisfacție (la finalul trainingului)

•
•
•
•
•

Metode
evaluare

Referințe
bibliografice

de

îi ajute pe voluntari să-și consolideze motivația personală;
îi ajute pe voluntari să stabilească o relație terapeutică cu
prizonierii;
înțeleagă comportamentul infracțional din perspective diferite;
înțeleagă cum funcționează renunțarea la infracțiuni;
înțeleagă, aplice și să predea abordarea centrată pe persoană,
conform teoriei lui Rogers;
anticipeze urgențele și situațiile excepționale;
permită voluntarilor să inițieze cu încredere conversații;
înțeleagă de ce este importantă întărirea motivației personale;
inducă voluntarilor încrederea în propriile abilități.
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Modul IX. Etica în voluntariat
Rezumatul
modulului/
Conținutul
principal

Modulul explică ce este etica, ce sunt normele, valorile. În continuare,
demnitatea umană este arătată ca o valoare fundamentală, care, pentru
voluntari, stă la baza acțiunilor lor. Modulul abordează problema
pedepsei, scopurile și funcțiile acesteia. Exercițiile practice vă permit să
identificați valorile și să apreciați cât de mult se reflectă acestea în
acțiunile din închisoare, să analizați dileme etice și să puteți crea un cod
de etică pentru voluntarii din penitenciar.

Programul/durata
sesiunilor de
formare

Învățare autodirijată – 2 ore
• Introducere
• Etică
• Este necesar să dobândești și să aprofundezi cunoștințe de etică?
• Standarde morale
• Valori
• Exerciții individuale
• Dileme etice
• Demnitatea persoanei umane
• Umanizarea pedepselor cu închisoarea
• Funcții de penalizare
• De ce tipuri de penitenciare avem nevoie?
• Principiul confidențialității
• Test
Sesiune sincronă – 2 ore
• Activitate interactivă (film și brainstorming): motivul surprinzător
pentru care sistemul nostru de corecție nu funcționează (25 min.)
• Fișă de lucru: Probleme etice în voluntariatul din penitenciare (20
min.)
• Scurtă pauză (10 min.)
• Fișă de lucru: Crearea unui cod de etică pentru voluntarii din
penitenciare și discuții (35 min.)
• Activitate interactivă (studii de caz): Luarea deciziilor etice (30
min.)

Rezultatele
învățării

La finalizarea acestui modul, trainerii ar trebui să fie în măsură să:
• înțeleagă percepțiile pedepsei penale din perspective diferite;
• promoveze demnitatea umană;
• promoveze atitudinile etice în rândul voluntarilor;
• înțeleagă și să promoveze principiul confidențialității din partea
voluntarilor;

•
•
•

•

Obiectivele
modulului

•

Distingerea demnității persoanei private de libertate ca bază de
acțiune
Promovarea atitudinilor etice și crearea unor coduri de etică
pentru practicarea voluntariatului
Promovarea conduitei etice în voluntariat
Oferirea unui cadru etic pentru practicarea voluntariatului în
context penitenciar
Promovarea respectului pentru confidențialitate și obținerea
consimțământului informat din partea deținuților
Identificarea posibilelor probleme etice și discuții

•
•

Evaluarea calității modulului, după finalizarea acestuia
Chestionar de satisfacție (la finalul trainingului)

•
•
•
•

Metode
evaluare
Referințe
bibliografice

de

identifice propriile valori și impactul acestora asupra activităților
zilnice din penitenciar;
creeze un cod de etică pentru voluntari în penitenciar;
promoveze deschiderea în ceea ce privește exprimarea
îngrijorărilor de natură etică, a propriilor opinii privind aspectele
de natură etică și de respectare a celorlalți.
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Modul X. Parteneriat și cooperare între
serviciile din penitenciar și organizațiile
societății civile
Rezumatul
modulului/
Conținutul
principal

Acest modul se va concentra pe principiul cooperării interinstituționale,
evidențiind importanța construirii relațiilor de încredere și a creării de
noi oportunități cu alte organizații/instituții. Prin acest modul, managerii
de voluntariat vor învăța despre abilitățile de coordonare între instituții
și în cadrul instituțiilor (de exemplu, stabilirea unei agende comune) și
cum să creeze legături între serviciile penitenciarelor și societatea civilă
(de exemplu, prin intermediul agențiilor). Ei vor învăța, de asemenea,
cum să identifice părțile interesate. O abordare multidisciplinară și o
cooperare inter-instituțională continuă vor fi, de asemenea, prezentate
ca practică importantă pentru reintegrarea cu succes a deținuților în
societate, explicând Metodologia MOBi drept exemplu.

Programul/durata
sesiunilor de
formare

Învățare autodirijată – 2 ore
• Definiția cooperării
• Cooperare inter-agenții, beneficii și importanță
• Procesul de lucru în parteneriat
• Metodologia MOBi: mobilizarea societății pentru reintegrarea
foștilor deținuți
• Identificarea părților interesate
• Procesul de reintegrare/ Ajustare post-realizare
• Programe comunitare
• Test
Sesiune sincronă – 2 ore
• (8 min): Exercițiu de grup pentru spargerea gheții: “Memorează”
• (30 min): Fișă de lucru: “Cooperare între agenții”
• (pauză scurtă de 5 min)
• (40 min): Fișă de lucru: Metodologia Mobi
• (pauză scurtă de 5 min)
• (20 min): Activitate interactivă (joc de rol)

Rezultatele
învățării

La finalizarea acestui modul, trainerii ar trebui să fie în măsură să:
• definească natura cooperării și a parteneriatului și să poată
identifica modul de comunicare în cadrul parteneriatelor interinstituționale;
• înțeleagă importanța și beneficiile creării de rețele și noi
oportunități cu ceilalți factori implicați;

•
•
•
•

•

Obiectivele
modulului

•
•
•
•
•
•
•

Metode
evaluare

Referințe
bibliografice

de

•
•

identifice factorii implicați și să știe cum să-i implice în mod efectiv
și eficient;
rezolve orice eventuale probleme ce pot afecta succesul relațiilor
dintre voluntari și personalul penitenciarelor;
încurajeze colaborarea și parteneriatul între factorii implicați
pentru a asigura reintegrarea cu succes a foștilor deținuți;
clarifice natura și scopul aspectelor locale post-eliberare și a
resurselor și contextului social în care se întorc foștii deținuți.

Prezentarea cunoștințelor despre cooperarea interinstituțională și
a lucrului în parteneriat, respectiv promovarea activităților de
parteneriat într-un mod eficient
Sublinierea importanței creării de rețele și noi oportunități cu alte
organizații care oferă servicii de voluntariat, servicii penitenciare
și alte organizații ale societății civile
Identificarea părților-cheie interesate
Creșterea gradului de conștientizare cu privire la potențialele
probleme în munca în parteneriat și care pot afecta relațiile
productive de lucru dintre voluntari și personalul penitenciarului
Prezentarea rolului, a activităților planificate ale voluntarilor și a
limitelor implicării acestora
Promovarea colaborării între părțile-cheie interesate
Promovarea reintegrării sociale a infractorilor prin consolidarea
colaborării între părțile-cheie interesate
Înțelegerea naturii, a domeniului de aplicare a problemelor locale
privind reintegrarea, respectiv a resurselor și contextelor sociale
în care se întoarce infractorul

Evaluarea calității modulului, după finalizarea acestuia
Chestionar de satisfacție (la finalul trainingului)
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Modul XI. Monitorizarea, evaluarea și
replicabilitatea programelor/intervențiilor de
voluntariat
Rezumatul
modulului/
Conținutul
principal

Acest modul va oferi participanților cunoștințe și instrumente pentru a
crea în mod autonom planificarea monitorizării și a evaluării (M&E)
programelor de voluntariat, pe care le vor gestiona.
Modulul va oferi mai întâi o introducere asupra diferitelor semnificații și
definiții ale M&E și asupra modului în care aceste două aspecte, dacă
sunt bine dezvoltate, pot garanta o replicabilitate de bună calitate a
programelor de voluntariat.
Partea introductivă va fi urmată de descrieri detaliate ale aspectului
practic al M&E și al replicabilității programului, pentru a oferi
participanților informațiile de bază, esențiale pentru a începe
implementarea acțiunilor de M&E.
A treia parte a modulului va explora apoi cunoștințele dobândite în cele
două părți anterioare prin intermediul unor exerciții practice.
La sfârșitul modulului, participanților li se vor furniza materiale de sprijin
pentru a-și susține acțiunile de M&E în programele lor de voluntariat.

Programul/durata
sesiunilor de
formare

Învățare autodirijată – 2 ore
• Stadiul actual al Monitorizării și Evaluării programelor de
voluntariat la nivelul Uniunii Europene
o De ce Monitorizare și Evaluare?
o Monitorizare
o Evaluare
• Cum se desfășoară Monitorizarea și Evaluarea
• Evaluarea riscurilor
o Recrutarea unui voluntar cu cazier penal
o Elaborarea unui tabel al evaluării riscurilor care să vă
definească indicatorii cheie (fișă de lucru)
• Elaborarea bugetului
• Monitorizarea implicării voluntarilor: pregătirea formularelor dvs.
de monitorizare a voluntarilor și a deținuților (fișă de lucru)
• Test
Sesiune sincronă – 2 ore
• Activitate de spargere a gheții: Prognoza meteo (5 min.)
• Activitate interactivă (brainstorming): Prezentați tabelul de
evaluare a riscurilor și discutați (30 min.)
• Scurtă pauză (5 min.)
• Activitate interactivă (brainstorming) – Fișă de lucru: Discutați
bugetul dumneavoastră (35 min.)
• Activitate interactivă: Joc de rol despre cum să monitorizați, să

evaluați și să rezolvați o urgență/schimbare de planuri în timpul
implementării programului de voluntariat în penitenciar (45 min.)
Rezultatele
învățării

La finalizarea acestui modul, trainerii ar trebui să fie în măsură să:
• își creeze propriului tabel de M&E;
• coordoneze acțiunile de monitorizare cu alți actori implicați în
program;
• cunoască modul de dezvoltare a instrumentelor de colectare a
datelor utile pentru cuantificarea rezultatelor și a impactului
programului (spre exemplu, feedback cu mai multe surse);
• cunoască strategii pentru implementarea instrumentelor de
monitorizare: gestionarea procesului de colectare a datelor (pe
cine să implicați și când?);
• evalueze riscurile posibile pe termen scurt/mediu/lung, care ar
putea afecta implementarea programului;
• cunoască modul de înregistrare a datelor despre voluntari și
activitățile de voluntariat;
• cunoască modul de utilizare a rezultatelor evaluării pentru
îmbunătățirea performanțelor programului de voluntariat în
penitenciare.
•

Obiectivele
modulului

•
•
•
•
•

Metode
evaluare

Referințe
bibliografice

de

•
•

Explicarea modului de a scrie și implementa un program de
voluntariat de calitate, replicabil în programele penitenciarelor
Dobândirea unor cunoștințe despre cum să găsiți factorii cheie
pentru monitorizare și evaluare
Dobândirea unor cunoștințe pentru a fi coerent în crearea unui
program de voluntariat de calitate pentru penitenciar, care să
reflecte realitatea în care va fi implementat
Dobândirea unor cunoștințe pentru a fi capabil să colectați date și
să le analizați
Dezvoltarea unei imagini de ansamblu asupra întregii activități de
voluntariat din penitenciar, pe baza informațiilor colectate în mod
constant
Înțelegerea modului cum să utilizați rezultatele evaluării pentru a
îmbunătăți voluntariatul în penitenciar

Evaluarea calității modulului, după finalizarea acestuia
Chestionar de satisfacție (la finalul trainingului)
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Modul XII. Regândirea Voluntariatului –
Creativitate în Voluntariat
Rezumatul
modulului/
Conținutul
principal

Acest modul va oferi cursanților cunoașterea tendințelor actuale privind
voluntariatul, permițând desfășurarea unui proces creativ. Prima parte a
modulului va prezenta tendințele actuale și acțiunile inovatoare de
voluntariat în legătură cu problemele societale actuale. A doua parte le
va permite cursanților să experimenteze și să se gândească la acțiuni
creative de voluntariat pe care le-ar putea implementa.

Programul/durata
sesiunilor de
formare

Învățare autodirijată – 2 ore
• Introducere (prezentată printr-un videoclip care arată, de
asemenea, cum va fi structurat modulul și rezultatele așteptate –
cu informațiile enumerate mai sus)
• Tipuri de acțiuni “inovatoare” de voluntariat
• Coordonarea voluntarilor și formele noi de voluntariat
o Voluntariatul online
o Voluntariatul devine ecologic
• Test
Sesiune sincronă – 2 ore
• Introducere – Rezumatul secțiunii anterioare și activitățile de
învățare viitoare (20 min.)
• Activitate de spargere a gheții: Reprezentați printr-o frază, un
desen, un sunet ce înseamnă pentru dumneavoastră voluntariatul
(15 min.)
• Fișă de lucru: Gamificare (15 min.)
• Fișă de lucru: Gamificare (15 min.)
• Scurtă pauză (10 min.)
• Activitate interactivă – brainstorming: Care sunt întrebările pe
care ar trebui să ni le punem pentru a face voluntariatul mai
ecologic în penitenciar/cu un program pentru penitenciar? (35
min.)

Rezultatele
învățării

Obiectivele
modulului

La finalizarea acestui modul, trainerii ar trebui să fie în măsură să:
• identifice și să recunoască tendințele curente din domeniul
voluntariatului;
• fie la curent cu nevoia societală emergentă;
• găsească răspunsuri inovatoare/creative de voluntariat la nevoile
emergente.
•

Identificarea diferitelor provocări în vremurile actuale pentru
voluntariat

•
•
•
•

Metode
evaluare

Referințe
bibliografice

de

•
•

Promovarea și sprijinirea creativității coordonatorului de
voluntari, dezvoltarea competențelor digitale și ecologice
Sprijinirea coordonatorilor de voluntari pentru a fi la zi în ceea ce
privește rolul de management
Promovarea proiectării activităților de voluntariat ținând cont de
potențialul competențelor digitale
Evidențierea importanței de a lua în considerare noile probleme
emergente în domeniul voluntariatului

Evaluarea calității modulului, după finalizarea acestuia
Chestionar de satisfacție (la finalul trainingului)
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Anexa 1 – Chestionar de satisfacție privind
formarea
Dragi participanți,
Vă mulțumim că ați finalizat acest program de formare. Opinia dumneavoastră este foarte
importantă pentru noi. Vă rugăm să ne împărtășiți experiența dumneavoastră cu privire la
programul de formare: răspunsurile sunt confidențiale și ne vor ajuta să ne îmbunătățim
activitatea.
Vă rugăm să selectați căsuța care reprezintă cel mai bine evaluarea dumneavoastră pentru
fiecare aspect.

Cum apreciați organizarea evenimentului în ceea ce privește:
1.
Rău
Accesibilitatea
platformei de elearning
Accesibilitatea
platformei utilizate
pentru sesiunile
sincrone
Comunicarea privind
caracteristicile și
utilizarea platformelor
Durata de acțiune, în
funcție de nevoile
dumneavoastră
Programul general
Programarea și
sincronizarea sesiunilor
sincrone
Sprijin organizatoric

2.
Mediocru

3.
Rezonabil

4.
Bun

5.
Foarte
bun

6.
Excelent

Rezolvarea problemelor
legate de acces

Cum apreciați conținutul programului?
1.
Rău

2.
Mediocru

3.
Rezonabil

4.
Bun

5.
Foarte
bun

6.
Excelent

În ceea ce privește
așteptările
dumneavoastră
Obiective și rezultate ale
învățării
Resurse pedagogice
disponibile
Aplicarea practică a
conținutului

Cum apreciați formatorul (formatorii)?
1.
Rău

2.
3.
Mediocru Rezona
bil

4.
Bun

Domeniul
și
cunoașterea
subiectelor
Utilizarea unui limbaj
clar și accesibil
Asigurarea unui bun
mediu de învățare
(sesiuni sincrone)

Cum apreciați că a fost cursul de formare?
☐ Foarte teoretic
☐ Foarte practic
☐ Echilibrat, și teoretic și practic

Ați recomanda și altora participarea la acest curs de formare?
☐Da
☐Nu

5. Foarte bun

6. Excelent

Vă rugăm să indicați alte comentarii sau sugestii pentru îmbunătățirea formării:
___________________________________________________________________________

Vă mulțumim pentru cooperare!

www.volpris.eu

Anexa 2 – Evaluarea calității modulelor
Formular de evaluare a cursului – Modul __: ____________
Vă rugăm să vă acordați câteva minute pentru a completa formularul de evaluare a calității
pentru acest modul. Feedback-ul dumneavoastră este foarte important pentru noi, pentru a
ne îmbunătăți cursurile de formare. Vă rugăm să fiți sincer și deschis în ceea ce privește
feedback-ul.
Vă rugăm să acordați un punctaj între 1 și 5 la fiecare dintre următoarele întrebări (1 este cel
mai mic punctaj pe care îl puteți acorda; 5 este cel mai mare):

1. Cât de util vi s-a părut modulul?
Inutil

1

2

3

4

5

Foarte util

Alte comentarii: ____________________________________________________________

2. Cât de relevante vi s-au părut subiectele abordate în cadrul acestui modul?
Deloc
relevante

1

2

3

4

5

Foarte
relevante

3. Cât de util a fost acest modul pentru dobândirea sau valorificarea cunoștințelor și
împărtășirea experiențelor privind voluntariatul în contextul penitenciar?
Inutil

1

2

3

4

5

Foarte util

Alte comentarii: ____________________________________________________________

4. Există subiecte neabordate în acest modul care considerați că ar trebui să fie incluse?
☐Da
☐Nu

Alte comentarii: ____________________________________________________________

5. Ați simțit că ați avut suficient sprijin din partea formatorului dumneavoastră?

☐Da
☐Nu
Dacă răspunsul este Da, vă rugăm să explicați de ce (la fel și în caz contrar, dacă răspunsul
este Nu):
___________________________________________________________________________

Dacă aveți alte comentarii sau sugestii, vă rugăm să le indicați mai jos:
___________________________________________________________________________

Vă mulțumim pentru cooperare!

www.volpris.eu
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