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ПРОЕКТ “СВОБОДА ЗАД РЕШЕТКИТЕ” 

Проектът предвижда да бъде увеличен фокусът върху уязвимите групи в затворите, чрез 

разработване на програми за обучения за пенитенцирните служители и осъдените на 

свобода.В рамките на проекта ще се осъществява групова и индивидуална работа на отлично 

подготвени специалисти за подпомагане ресоциализацията на освобождаващите се от затвора 

лица и намаляване вероятността от по-нататъшно задълбочаване на процесите на 

криминализация. Проектното предложение повишава капацитета на служителите в затвора в 

град Плевен, външни експерти, неправителствени организации и благотворителни фондации 

за подкрепа на уязвими групи в затвора (роми и други малцинствени групи, наркозависими и 

хора с увреждания). В резултат на проекта се разработват специализирани програми за 

превъзпитание на уязвими групи сред лишените от свобода. В Помагало са издадени 

Специализираните програми, които са теоретична основа за служителите в местата за 

лишаване от свобода.  

В края на проекта е повишен капацитета на персонала в затвора в  Плевен за прилагане 

на специализирани програми за превъзпитание. Проектът синтезира и развива натрупания 

опит, като решава основен проблем - липсата на специализирани програми в процеса на ре-

интеграция на лишените от свобода, като част от процесите на реформа на съдебната система 

в областта на изпълнение на наказанието. Една от основните насоки на работата ни с лишени 

от свобода е подготовка за успешна реинтеграция в обществото на онези от тях, на които 

предстои скорошно освобождаване.  

Целта на проектното предложение е да бъде увеличен фокусът върху уязвимите групи 

в затворите, чрез разработване на програми за обучения за пенитенцирните служители и 

осъдените на свобода. 

Конкретни цели на проекта:  

1. Да се повиши капацитета на служителите в затвора в град Плевен, външни 

експерти, неправителствени организации и благотворителни фондации за подкрепа 

на уязвими групи в затвора.  

2. Да се разработят специализирани програми за превъзпитание на уязвими групи 

сред лишените от свобода в затвора в град Плевен.  
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3. Да се повишат знанията и уменията на служителите в местата за лишаване от 

свобода за работа с уязвимите групи в затвора и тяхното поправяне в полза на 

обществото. 

4. Да се въведат нови мерки и практики, свързани с участието на неправителствените 

организации в работата с лишените от свобода. 

5. Да се повиши капацитета на персонала в затвора в Плевен за прилагане на 

специализирани програми за превъзпитание. Предоставяне на ефективни модели за 

работа на служителите в местата за лишаване от свобода за работа с осъдени лица.  

6. Да се осъзнаят потребностите на осъдените лицата и степента на тяхната уязвимост, 

за да се предоставят услуги в нужния обем и качество. 

7. Да се въведат гъвкави форми за обучение в съответствие с потребностите на 

осъдените лица, съобразени с тения етнос, пол, възраст, вид и степен на тежестта на 

извършеното деяние.  

8. Да се повиши ефективността на осъдените лица с цел тяхната ресоциализация, чрез 

интерактивни методи. 

9. Да се включат лишените от свобода и активно да участват в програми, с цел 

тяхното превъзпитание и подготовката им за активен и ползотворен живот извън 

решетките. 

Реализирането на проекта спомага за повишаване мотивацията и придобиване на 

ключови компетентности от служителите в затвора в град Плевен и допринася за разширяване 

на професионалните им знания и умения. Чрез дейностите, насочени, пряко към лишените от 

свобода се повишава процента на социалното им включване в процеса на ресоцилизация. 

Повишава се мотивацията им сами да участват активно в подготовката за живота на свобода. 

 Целеви групи:  

 50 служители в затвора в град Плевен;  

 50 осъдени лица на лишаване от свобода (роми и други малцинствени групи, 

наркозависими и хора с увреждания).  

 Пряко въздействие върху наркозавизимите лица (10) и хората с увреждания (10), 

които са голяма част в Плевенския затвор.  

 Екипна работа с лица от различни етноси (роми (20), турци (10) и други. 

 Като допълнителна целева група в проектното предложение са привлечени 

ключови участници от ангажираните институции: съд, прокуратура, граждански 

лидери и благотворителни организации.    

   Основни дейности: 1. Подготовка на професионален екип за ефективна работа с лица, 

осъдени на лишаване от свобода и служителите работещи с тях; 2. „Език зад решетките” - 

Инициативи за внедряване на добри практики, съобразени с европейските стандарти за 

привличане на общественото участие в процеса на превъзпитание, включително и 

предоставяне на интегрирани услуги; 3. Обучение на обучители сред служителите в затворите 

за прилагане на специализирани програми за ресоциализация на извършилите престъпление; 

4. Ползите от супервизията - обратна връзка - „Да говорим, чрез мълчание” - какво вълнува 

служителите в местата за лишаване от свобода; 5. Програма за повишаване на осведомеността 

и обучение на заинтересованите страни (семейства, близки, жертви) и ключовите участници 
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(съд, прокуратура, полиция, социални служби, бюра по труда) относно общите принципи и 

добри практики в работата с уязвими групи в затворите.; 6. Обмяна на опит на служители в 

местата за лишаване от свобода, ключови институции и НПО в три града – Велико Търново, 

Враца и Варна, съобразен с различния социален статус, пол, социални принадлежности; 7. 

Разработване на специализирани програми за превъзпитание на трите уязвими групи в затвора: 

роми и други малцинствени групи, наркозависими лица и хора с увреждания; 8. Обучение за 

представители на уязвимите  групи сред лишените от свобода, които подпомагат процеса на 

социално включване и интеграция в общността; 9. „Затворите в интернет” 

 Очаквани резултати: 1. Повишена е информираността на ключови участници (съд, 

прокуратура, близки и семейства  на осъдени лица)  относно общите принципи и добри 

практики за работа с уязвимите групи в затвора в град Плевен; 2. Проведена е Конференция с 

участието на 100 души, чиято цел е да привлече общността за активно участие в процес на 

превъзпитание и поправяне на осъдените лица; 3. Разработени са три броя специализирани 

програми за работа с роми и други малцинства, наркозависими и хора с увреждания; 4. 

Проведено е обучение за обучители сред служителите в местата  за лишаване от свобода за 

прилагане на разработените специализирани програми; 5. Проведена е месечна супервизия на 

служителите в местата за лишаване от свобода, с цел повишаване на тяхната  ефективност за 

превъзпитание и успешна интеграция на осъдените лица; 6. Въведени са интерактивни форми 

с цел подготовката на лицата, осъдени на лишаване от свобода за животът извън решетките; 7. 

Създадени са фейсбуук и интернет старници на проекта; 9. Издаден е Наръчник за обучение 

на специалисти, които работят в местата за лишаване от свобода; 10. Проведен е Обществен 

форум „Добри практики в работата с лицата, лишени от свобода”; 11. Проведени са три 

работни срещи в три града: Велико Търново, Враца и Варна; 12. Издадено е Помагало със 

специализирани програми за работа с осъдени на лишаване от свобода лица. 

 Партньор в проекта е Сдружение „Център на НПО в Разград”. 

  Период на изпълнение: 13 месеца, 03.2015-04.2016г. 

  Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Норвежки финансов механизъм и 

Министерство на правосъдието. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Този Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм 2009-2014. Цялата отговорност за 

съдържанието на документа се носи от Сдружение „Младежки форум 2001 – Разград” и при никакви обстоятелства не може да се 

приема, че този документ отразява официалното становище на Програмния оператор или на Донора.” 


