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Stowarzyszenie Pomocy „Ludzie Ludziom” serdecznie dziękuje:

chłopakom - za zaufanie,
Markowi Łażewskiemu, o którym powiada się, że człowiekiem, nie klawiszem jest, 

Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej we Wrocławiu, 
funkcjonariuszom jednostek penitencjarnych z terenu Dolnego Śląska,

Pani Dorocie Rzeszotarskiej – za trwanie z nami do końca, 
Pani Jolancie Wierzbanowskiej-Olejniczak – za tysiące godzin spędzonych w drodze,

Regionalnemu Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych we Wrocławiu, 
szczególnie zaangażowanym w projekt: Gabrysi Burzyńskiej, Amelii Golemie i Staszkowi Grzegorskiemu, 

wszystkim osobom, które przyczyniły się do realizacji projektu.
                       I Balbinie - za to, że była… 
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W kryminale paprykarz,

przychodziłeś pod dom, wołałeś zupełnie bezradny wobec samotności.

Zatoczyłeś koło, niedomknięte koło,

tyle było do zrobienia, tyle już udało się zrobić i naprawić.

Zdążyłeś pozałatwiać i podomykać sprawy, 

byłeś przygotowany, odrzuciłeś strach.

Zabrałeś niewidoczny bagaż, otworzyłeś drzwi do domu, 

teraz nie będziesz sam.

I tylko niewielu wie, o co chodzi z tą papryką.

Markowi*, 

który zachował się jak trzeba,

Jacek.

* Mariusz Grodzki (od ur. Markiem zwany) - rocznik ‘77, był pierwszym uczestnikiem projektu. Odszedł od nas w 2013 roku. 
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Zamiast wstępu:
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Oddajemy do Państwa rąk broszurę podsumowującą realizację naszego projektu, który łatwy nie był…

09:06:00

Jak nie, to nie...



Bywało gorzej…

Areszt Śledczy w Dzierżoniowie

Jednostka położona jest w centrum miasta. Podlega jej Oddział 
Zewnętrzny położony w odległości ok. 7 km od Dzierżoniowa  
w Piławie Dolnej. Areszt Śledczy przeznaczony jest dla osób 
tymczasowo aresztowanych i skazanych, dorosłych i młodocia-
nych pierwszy raz karanych odbywających karę w zakładzie 
typu zamkniętego. Pojemność jednostki wynosi 212 miejsc. 
Oddział Zewnętrzny przeznaczony jest dla skazanych doro-
słych i młodocianych pierwszy raz karanych odbywających 
karę w zakładzie typu półotwartego - pojemność 123.

Areszt Śledczy w Jeleniej Górze

Areszt Śledczy w Jeleniej Górze przeznaczony jest dla męż-
czyzn tymczasowo aresztowanych pozostających do dyspozy-
cji sądów i prokuratur w Jeleniej Górze. Ponadto, funkcjonuje 
tu oddział zakładu karnego typu zamkniętego dla recydywi-
stów penitencjarnych. Pojemność ewidencyjna jednostki wy-
nosi 309 miejsc. 
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Areszt Śledczy w Lubaniu

Areszt położony jest w centrum Lubania. Przeznaczony jest 
dla tymczasowo aresztowanych. Pojemność jednostki wynosi 
156 miejsc.

Areszt Śledczy w Świdnicy

Areszt położony jest w centrum miasta. Jednostka przezna-
czona jest dla tymczasowo aresztowanych.
Funkcjonuje w niej również oddział zakładu karnego typu za-
mkniętego dla recydywistów penitencjarnych. Pojemność jed-
nostki wynosi 303 miejsca.
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Areszt Śledczy w Wałbrzychu

Areszt Śledczy zlokalizowany jest w centrum miasta Wał-
brzycha przy skrzyżowaniu ulic Dmowskiego, Słowackiego  
i Barlickiego. Jest jednostką typu zamkniętego przeznaczoną 
dla tymczasowo aresztowanych. Pojemność jednostki wynosi 
118 miejsc.

 

Areszt Śledczy we Wrocławiu

Areszt Śledczy mieści się przy ul. Świebodzkiej 1, w centrum 
Wrocławia. Jego podstawowym celem jest zabezpieczenie 
prawidłowego toku postępowania osób tymczasowo areszto-
wanych. Oprócz tego znajdują się tu również szpital psychia-
tryczny, ośrodek diagnostyczny oraz oddział zakładu karnego 
typu zamkniętego dla recydywistów penitencjarnych. Pojem-
ność jednostki wynosi 803 miejsca. 
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Zakład Karny w Głogowie

Zakład Karny w Głogowie mieści się przy ulicy Lipowej 21. Jest 
jednostką typu półotwartego dla recydywistów penitencjar-
nych o pojemności 314 miejsc.

 

Zakład Karny w Kłodzku

Zakład położony jest w centrum miasta. Jest zakładem karnym 
typu zamkniętego, przeznaczonym dla skazanych recydywi-
stów penitencjarnych z oddziałem typu półotwartego, oddzia-
łem dla tymczasowo aresztowanych oraz dwoma oddziałami 
terapeutycznymi. Pojemność jednostki wynosi 656 miejsc. 
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Zakład Karny w Oleśnicy

Jest to zakład karny typu zamkniętego dla skazanych męż-
czyzn odbywających karę po raz pierwszy z oddziałem zakładu 
karnego typu zamkniętego dla młodocianych mężczyzn. W za-
kładzie odbywają kary ponadto skazani skierowani do oddziału 
terapeutycznego dla osób z niepsychotycznymi zaburzeniami 
psychicznymi lub upośledzonych umysłowo. Pojemność jed-
nostki została określona na 172 miejsca.

  

Zakład Karny w Strzelinie

Zakład jest usytuowany przy jednej z największych kopalni 
granitu w Europie. Jest zakładem typu zamkniętego dla skaza-
nych odbywających karę po raz pierwszy z wydzielonymi od-
działami zakładu karnego typu zamkniętego dla młodocianych  
i zakładu karnego typu półotwartego dla odbywających karę 
po raz pierwszy i młodocianych. Pojemność zakładu wynosi 805 
miejsc.
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Zakład Karny w Wołowie

Zakład Karny w Wołowie położony jest przy ul. Więziennej 6 
w północno-zachodniej części miasta. Jest zakładem karnym 
typu zamkniętego dla recydywistów penitencjarnych z od-
działami zakładu karnego typu zamkniętego dla odbywających 
karę po raz pierwszy oraz zakładu karnego typu półotwartego 
dla recydywistów penitencjarnych. Pojemność jednostki wy-
nosi 1046 miejsc w 260 celach mieszkalnych. 20 skazanych 
odbywa karę pozbawienia wolności w Oddziale Tymczasowego 
Zakwaterowania Skazanych w Golnie, oddalonym ok. 4 km od 
zakładu. 

 

Zakład Karny w Zarębie

Jest jednostką typu półotwartego dla odbywających karę po 
raz pierwszy z oddziałami zakładu karnego typu półotwartego 
dla młodocianych, zakładu karnego typu zamkniętego dla od-
bywających karę po raz pierwszy oraz zakładu karnego typu 
zamkniętego dla młodocianych. Pojemność jednostki została 
określona na 467 miejsca.
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Następny przystanek Kleczkowska...

Zakład Karny Nr 1 we Wrocławiu jest jednostką typu zamknię-
tego dla odbywających karę po raz pierwszy z oddziałami 
aresztu śledczego dla kobiet i mężczyzn oraz oddziałem zakła-
du karnego typu zamkniętego dla młodocianych i zakładu karne-
go typu półotwartego dla odbywających karę po raz pierwszy.  
W jednostce funkcjonuje szpital z oddziałami internistycznym 
i chirurgicznym, a także oddziały terapeutyczne dla skazanych 
uzależnionych od środków odurzających lub psychotropowych 
oraz uzależnionych od alkoholu. Pojemność jednostki wynosi 
1344 miejsca. 

Zakład Karny Nr 2 we Wrocławiu

Jest to jednostka typu półotwartego z oddziałem otwartym. 
Zakład o pojemności 628 miejsc jest przeznaczony dla męż-
czyzn recydywistów penitencjarnych.
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Przystanek na żądanie (NŻ)



Ludzie listy piszą…
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… a co z moim rowerem?
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(false)start…
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Pisać każdy może…
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Przystanek Reymonta
„Albo znajdziemy drogę, albo ją wytyczymy”

Hannibal
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O Stowarzyszeniu

„Rozsądny człowiek przystosowuje się do świata.
Człowiek nierozsądny przystosowuje świat do siebie.
Dlatego cały postęp zależy od ludzi nierozsądnych.”

G.B. Show

Stowarzyszenie Pomocy „Ludzie Ludziom” powstało i zostało zareje strowane w Krajowym Rejestrze Sądowym we 
Wrocławiu w dniu 23 grud nia 1996 roku. Jest organizacją pozarządową, posiadającą status organi zacji pożytku pu-
blicznego. Prowadzi na terenie Wrocławia Dom Socjalny dla Mężczyzn przy ul. Reymonta 10 oraz Ośrodek Aktywizacji 
Społecznej i Zawodowej w Podgórzynie w powiecie jeleniogórskim. 

Cel

Pomoc człowiekowi zagubionemu we współczesnym świecie oraz 
inicjowanie pozytywnych zmian u osób wyklu czonych społecz-
nie i zagrożonych wykluczeniem społecznym.
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Dom Socjalny dla Mężczyzn
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Wiodące obszary działalności Stowarzyszenia



(Nie)rozsądny Dom

Dom Socjalny jest inicjatywą nowatorską i modelo-
wą w swojej dziedzinie. Jest wzorem służby publicz-
nej i roli organizacji pozarządowej w społeczności 
lokalnej. Praca Domu Socjalnego rozwiązuje w skali 
lokalnej problem społeczny bezdomności postpeni-
tencjarnej, przyczynia się do rozwiązania konkret-
nych pro blemów i konfliktów społecznych, kierując 
się wolą porozumienia. Funkcjono wanie Domu So-
cjalnego ma na celu przede wszystkim: zapewnienie 
schronienia, dążenie do wyjścia z wykluczenia spo-
łecznego, poprawy jakości życia i funkcjo nowania 
w społeczeństwie, przeciwdziałanie powrotowi do 
przestępstwa. Działalność Domu ukierunkowana 
jest na łagodzenie skutków bezdomności w stosun-
ku do osób opuszczających jednostki penitencjar-
ne, a rolą Domu jest stworzenie jak najlepszych 
warunków umożliwiających przejście z wykluczenia 
społecznego do rzeczywistości społecz nej w sposób 
płynny i trwały.

Dom Socjalny mieści się w baraku typu Namysłów. Przeznaczony jest dla 22 bezdomnych mężczyzn.
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Czuwaj i witaj… 

„Dzień, w którym nie śmiejesz się, uważaj za stracony”
                                                                                             Erazm z Rotterdamu

09:14:48



Nazwa własna

Prawidłowo funkcjonujący Dom w rozumieniu społecznym kojarzy 
się przede wszystkim z poczuciem bezpie czeństwa, akceptacją 
lub wsparciem. Założeniem twórcy Stowarzyszenia było prze-
łożenie takich właśnie warunków na funkcjonowanie mieszkań-
ców Domu Socjalnego. Dzięki temu, w trakcie pobytu w Domu, 
mieszkańcy traktują pokój jak swój – nie jak celę więzienną, 
łóżko traktują jak swoje – nie jak póły (łóżka w gwarze więzien-
nej), pracowników jak partnerów – nie jak administrację wię-
zienną; wracają do domu, nie do schroniska. Podczas rozmów 
 

 
 
 
 
 
(rekrutacyjnych) z pracodawcą, mieszkańcy Domu informu-
ją, że wynajmują pokój w Domu Socjalnym, a nie mieszkają 
w schroni sku. Kiedy wielu z nich zatrudnienia nie znajduje, 
łatwo się domyślić, że jednak mieszkają w schronisku.
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Na korytarzu

Arboretum
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Przystanek na żądanie (NŻ) 
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Dajmy marzeniom skrzydła
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Ośrodek Aktywizacji Społecznej i Zawodowej w Podgórzynie

ZUCH CHŁOPAKI

Autorskie Mistrzostwa Świata w Rzucie Reklamówką
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Program prac społecznie użytecznych „PER SALDO”

Stowarzyszenie stanowi (niekonwencjonalne) ogniwo łączące organy postępowania wykonawczego (wrocławskie Sądy 
Rejonowe wraz z Zespołami Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Karnych), organ 
administracji samorządowej (Gmina Wrocław) i podmioty, w których wyko nywana jest praca na cele społeczne. 

Przed przystąpieniem Stowarzyszenia do realizacji Programu prac społecznie użytecznych, kara ograniczenia wolno-
ści i praca społecznie użyteczna na terenie miasta Wrocławia wykonywana była jed nostkowo, a bezpośrednią kontro-
lę nad jej prawidłowym przebiegiem sprawowały Zespoły Kuratorskie. Od 2007 r., w ramach realizacji Programu, obo-
wiązki wynikające z organizacji i nadzoru nad wykony waniem prac na cele społeczne, zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 
1 czerwca 2010 r. w sprawie pod miotów, w których wykonywana jest kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie 
użyteczna, przejęło Stowarzyszenie. Rozpoczął się długi proces wykonywania 200% normy w czynie społecznym. War-
tością dodaną Programu jest odmiana, którą objęte są osoby skazane i/lub ukarane zagrożone wyklu czeniem społecz-
nym. W toku prowadzonych działań wspierających w obszarze aktywizacji społeczno-zawodowej, odmiana prowadzi 
do wyrównania strat nie tylko wobec zadośćuczynienia społecznego, ale i wobec siebie samego (więcej informacji pod 
adresem: http://nawokandzie.ms.gov.pl/numer-23/ dobre-praktyki-numer-23/uzyteczni-skazani.html).
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Prace podwyższonego ryzykaPrace dekoracyjne

Odkupianie win



Współpraca z jednostkami penitencjarnymi

Spotkanie informacyjno - promocyjne w Areszcie Śledczym we Wrocławiu
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Spotkanie informacyjno - promocyjne w Zakładzie Karnym w Kłodzku
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„Głową muru nie przebijesz,
          ale jeśli zawiodły inne metody,
     należy spróbować i tej.”

Marszałek Józef Piłsudski
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Do czego służy komora dekompresyjna? 

09:46:01

źródło: www.gwardia.friko.pl



Komora dekompresyjna – to urządzenie składające się ze szczelnego pomieszczenia, 

odpornego na różnice ciśnień między wnętrzem i otoczeniem, 

stosowane do stworzenia i utrzymania atmosfery o potrzebnym ciśnieniu i składzie –

(tako rzecze Fizyka).

Co wspólnego ma komora dekompresyjna z pracą Stowarzyszenia?

09:46:15



Opuszczenie jednostki penitencjarnej niejednokrotnie wiąże się z szokiem, 

z jakim można porównać wyjście z nurkowania na dużej głębokości. 

By doszło do wyrównania ciśnień, konieczne jest spędzenie określonego czasu 

w komorze dekompresyjnej.

Analogię komory dekompresyjnej pełni Dom Socjalny dla Mężczyzn,

metodę muru - metoda dekompresji społecznej.
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Karta potrzeb i możliwości jako wkład własny w wyrównywanie ciśnień

Podstawowym narzędziem metody dekompresji społecznej jest Karta potrzeb i możliwości.. Poprzez jej realizację 
możliwym stało się zobrazowanie etapów aktywności uczestników projektu oraz stworzenie ich pełnego wizerunku. 

Kartę charakteryzują następujące czynniki: kompleksowe zebranie wiedzy o mieszkańcu Domu, jej usystematyzowanie, 
pobudzenie aktywności mieszkańca, stworzenie wspólnego wizerunku, jasne określenie jego potrzeb i możliwości 
oraz indywidualną pracę - opracowanie indywidualnych strategii postępowania, planów wsparcia oraz działań 
resocjalizacyjnych. 

Karta sformułowana jest w większej części w formie pytań, uzupełnionych diagramem. Pytania zawarte w Karcie skła-
niają do przemyśleń nad dotychczasowym życiem oraz uruchamiają proces marzeń, co w konsekwencji przyczynia 
się do wzrostu samooceny i poczucia własnej wartości. Karta wytycza drogę postępowania, jest wskazówką do pracy 
z jednostką, pobudza do działania i myślenia, pozwala na ocenę swojej sytuacji w sposób świadomy i celowy, daje moty-
wację do zmiany. Karta stanowi odbicie procesów i etapów usamodzielnienia się i adaptacji do nowych warunków życia 
mieszkańców Domu, stanowi próbę zmierzenia się z przeszłością.
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Fragment możliwości...

IX. CECHY OSOBOWOŚCIOWE

1. Pozytywne cechy charakteru
Punktualność, stanowczość, poczucie humoru, uczciwość.

2. Główne wady? czego nie lubisz w sobie?
Nie lubię w sobie tego, że nie mam w sobie samozaparcia - jak coś po-
stanowię, to nie umiem w tym wytrwać. Poza tym, to nie lubię w sobie 
bałaganiarstwa i lenistwa.

3. Czy ufasz innym?
Ufam tylko matce. Nie potrafię innym zaufać. No, ufam jeszcze córce.

4. Czy lubisz przebywać w grupie czy samotnie?
Generalnie jestem odludkiem. Mogę przebywać w grupie, ale małej i mu-
szę ją bardzo dobrze znać. Ze względu na to, nie jeżdżę autobusem, 
tramwajami. Blokuję się. W sklepie wolę coś ukraść, niż powiedzieć, co 
chcę kupić.

5. Czego się boisz?
Boję się pająków i biję się tego, żeby mama nie umarła, bo zostanę sam 
na świecie. Mama jest najważniejsza.

6. Czy umiesz pójść na kompromis? Jak zachowujesz się w sytuacji 
konfliktowej?
Nie zawsze, ale zdarza mi się często pójść na kompromis. Czasami nawet 
zamiast się odzywać, odwracam się i odchodzę, ale czasami wybucham  
i wtedy nie patrzę, kto stoi obok…

7. Ulubione zajęcie i zainteresowania?
Piłka nożna, sklejanie modeli. Lubię także poczytać książkę, obejrzeć do-
bry film.

8. Komunikatywność
Lubię rozmawiać na luzie. Wyczuwam ludzi sztywnych, ugrzecznionych. 
Jeśli trafię na osobę, która potrafi się rozluźnić, pożartować, to nie mam 
problemów, aby z nią rozmawiać i chętnie to robię.

X. ROLA I CELE W ŻYCIU

1. Co było dla Cibie największą porażką?
Myślę, że już osoięgnąłem swoją największą porażkę, śpiąc po bramach, 
załaltwiając swoje potrzeby fizjologiczne „pod siebie”. Osiągnąłem dno  
i chyba już gorzej być nie mogło.

2. Czy były szczęśliwe chwile, sukcesy, osiągnięcia?
Narodziny dzieci, ślub, wicemistrzostwo Dolmego Śląska w boksie 
młodzaików; IX miejsce na Ogólnopolskich Mistrzostwach Krajowych  
w Akrobatce Sportowej.

3. Co jest dla Ciebie najważniejsze?
Najważniejsze jest dla mnie wyjście z alkoholizmu i znalezienie pracy.

4. Co chciałbyś zmienić?
Więcej wymagać od siebie i być bardziej konsekwentnym. Coś mówię i od 
razu powinienem to robić.

5. Co chciałbyś robić?
Chciałbym pracować, aby dobrze płacili. Nie wiem jeszcze co konkretnie, 
bo nie myślałem o tym… (śmiech).

6. O CZYM MARZYSZ?
Całe życie marzyłem o dżungli w Orinoko, bo takie klimaty mi odpowiada-
ją. W Totolotka chciałbym wygrać, kupiłbym mieszkanie, mamę wziąłbym 
do siebie. Mama gotowałby łazanki i mój ulubiony bigos…
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Diagram



Przystanek na żądanie (NŻ)

Połącz punkty
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WW2 - co wciąga a co nie?

Powiada się, że zło wciąga szybko i wściekle. Niezauważalnie. Odczuwalne są jedynie konsekwencje. 
By się z nimi zmierzyć, musi nastąpić nieoczekiwana zmiana miejsc.

Projekt skierowany był do 130 bezdomnych bezrobotnych mężczyzn,  
opuszczających jednostki penitencjarne na terenie Dolnego Śląska (do 3 miesięcy od opuszczenia). 

Stanowił drugą edycję projektu realizowanego na przełomie roku 2009/2010.

Okres realizacji projektu: 
01.09.2012 r. – 30.06.2015 r.
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Charakterystyka Wciągniętych Wychodzeniem 

W projekcie udział wzięło 131 bezdomnych męż-
czyzn - mieszkańców Domu Socjalnego - w wieku 
aktywności zawodowej (pomiędzy 17 a 64 r.ż). 
Największą grupę stanowiły osoby pomiędzy  
31 a 40 r.ż. – 30%. Drugą w kolejności grupą 
były osoby pomiędzy 22 a 30 r. ż. Warto pod-
kreślić, iż uczestnicy projektu powyżej 60 r.ż. 
stanowili najmniejszą grupę (zaledwie 2%).

Stan cywilny  

77 uczestników projektu określiło swój status 
jako kawaler, 42 - jako rozwiedziony, 6 miesz-
kańców Domu Socjalnego pozostawało w związ-
ku małżeńskim, 4 - w konkubinacie, 1 osoba  
- w stanie owdowienia.

Karalność

Najczęstszą przyczyną skazania (56%) były przestępstwa przeciwko mieniu. Drugą grupę (27%) stanowiły przestęp-
stwa przeciwko życiu i zdrowiu, trzecią (11%) - przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji oraz prze-
stępstwa przeciwko rodzinie i opiece. Kolejne grupy (3-4%) stanowiły przestępstwa przeciwko wolności seksualnej 
i obyczajności oraz wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. 76% uczestników projektu była uprzednio 
karana, z czego 68% odbywało karę pozbawienia wolności.
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Status na rynku pracy

Uczestnicy projektu stanowili homogeniczną pod względem statusu na rynku pracy grupę osób bezrobotnych. Zaled-
wie 23% osób (31 na 131 bezrobotnych) przed przystąpieniem do projektu była zarejestrowana w PUP.

Wykształcenie

Ponad połowa uczestników (55%) posiadała wykształcenie ponadgimnazjalne, w tym 52 osoby wykształcenie zasadnicze 
zawodowe. 44% osób miało wykształcenie na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjalnej lub nie posiadało żadnego 
wykształcenia. Tylko jeden uczestnik posiadał wykształcenie wyższe. 

Poziom wykształcenia
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Działania podejmowane wobec uczestników projektu
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Aktywizacja społeczna

1. Rekrutacja uczestników odbywała się dwutorowo:

a) bezpośrednio podczas 30 spotkań informacyjno–promocyjnych na terenach 14 jednostek penitencjarnych na 
terenie Dolnego Śląska, w których udział wzięło 678 osadzonych oraz 46 funkcjonariuszy służby więziennej,

b) pośrednio poprzez korespondencję z osadzonymi w jednostkach penitencjarnych na terenie Dolnego Śląska. 

Na listach kandydatów na uczestników projektu, łącznie do dnia 31.05.2015 r. znajdowały się 364 osoby.

Ilość spotkań w jednostkach penitencjarnych
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2. W ramach diagnozowania sytuacji zastanej:

	sporządzono 131 Kwestionariuszy osobowych na podstawie wywiadu swobodnego oraz analizy dokumentów posia-
danych przez uczestnika projektu jako bilansu potencjału społecznego,

	wspólnie definiowano przyczyny powstałej sytuacji,

	opracowano 130 Kart potrzeb i możliwości wraz z Bilansem potrzeb i możliwości.

Ilość uczestników projektu w podziale na opuszczenie jednostki penitencjarnej
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3. W ramach działań aktywizacyjnych:

	budowano strukturę zmian na podstawie Bilansu potrzeb i możliwości,

	opracowano 131 Indywidualnych Planów Działania (IPD),

	opracowano ścieżkę wsparcia uczestnika projektu,

	w zależności od diagnozy kierowano na konsultacje prawne i/lub konsultacje psychologiczne,

	wprowadzano uczestników projektu w reguły życia Domu Socjalnego oraz współżycia w zróżnicowanej grupie 
społecznej,

	obserwowano nawyki i zachowania uczestników projektu nabyte w trakcie izolacji penitencjarnej,

	kształtowano proste czynności społeczne związane głównie z przestrzeganiem higieny osobistej, utrzymywaniem 
porządku w miejscu przebywania, odpowiednim gospodarowaniem posiadanymi środkami finansowymi, kulturą 
spożywania posiłków i in.,

	monitorowano konieczność podjęcia terapii w ośrodkach terapii uzależnień, wynikającą przede wszystkim z po-
stanowień o warunkowym przedterminowym zwolnieniu z odbywania kary pozbawienia wolności.
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4. Wdrażanie zmian oraz przygotowanie do usamodzielnienia i opuszczenia Domu Socjalnego:

w okresie 01.10.2012 r. - 31.05.2015 r. udział w projekcie wzięło 131 osób: 1 uczestnik przerwał udział w projekcie,  
130 osób zakończyło udział w projekcie zgodnie z zaplanowaną ścieżką wsparcia i opuściło Dom Socjalny, z czego:  

	86 osób wynajęło pokój lub mieszkanie,

	23 osoby powróciły do rodziny,

	10 osób w wyniku przerwanej abstynencji, 

	4 osoby nie powróciły do Domu Socjalnego (brak informacji o miejscu przebywania), 

	3 osoby - z uwagi na powracające objawy zespołu odstawiennego - podjęły terapię alkoholową lub narkotykową 
w trybie stacjonarnym (zamkniętym) w ośrodku terapii uzależnień, 

	2 osoby poddane zostały hospitalizacji, 

	2 osoby udały się do placówki pomocowej poza Wrocławiem.
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Aktywizacja zawodowa

„Ciężka praca nikomu nie zaszkodziła. Ale po co ryzykować?” 

Ronald Reagan

1. W ramach diagnozowania sytuacji zastanej:

	opracowano 130 Bilansów potencjału zawodowego (analiza poziomu wykształcenia, dotychczasowe-
go doświadczenia zawodowego, posiadanych umiejętności i kompetencji zawodowych, przebytych kursów  
i szkoleń);

	dokonano analizy predyspozycji i możliwości zawodowych na podstawie przeprowadzonych przez doradcę zawo-
dowego testów predyspozycji zawodowych.

2. W ramach działań aktywizacyjnych:

	opracowano 130 Indywidualnych Planów Zawodowych (IPZ),

	budowano strukturę zmian na podstawie IPZ,

	udzielano porad związanych z procedurami rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy (PUP),

	monitorowano przebieg kontaktów uczestników projektu z PUP,
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	wspierano uczestników projektu w odzyskiwaniu utraconych dokumentów niezbędnych do rejestracji w Powiato-
wym Urzędzie Pracy i podjęciu zatrudnienia (świadectw szkolnych, świadectw pracy, certyfikatów i zaświadczeń 
z ukończonych kursów, świadectw kwalifikacyjnych i innych),

	wspólnie tworzono dokumenty aplikacyjne, zakładano konta poczty elektronicznej, umożliwiano przesyłanie przy-
gotowanych aplikacji drogą elektroniczną,

	przygotowywano aktualne oferty pracy zgodnie z posiadanymi umiejętnościami i kompetencjami zawodowymi 
uczestników projektu (portale internetowe, bazy ofert PUP – wydruki; prasa lokalna: Gazeta Wrocławska, Gaze-
ta Wyborcza – Wrocław, Nasze Miasto - wycinki), wspierano uczestników w prawidłowym ich odczytywaniu,

	motywowano uczestników do aktywnego poszukiwania i podjęcia zatrudnienia,

	wspierano w nawiązywaniu pierwszego kontaktu z potencjalnym pracodawcą oraz utrzymaniu podjętego zatrud-
nienia.
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Łącznie przygotowano 70 279 ofert pracy:

13 404 ofert pracy z portali internetowych

56 875 ofert pracy z pozostałych źródeł



Przystanek na żądanie (NŻ) - krzyżówka zawodowa

1. Małysz był nim z zawodu
2. Lubi napiwki
3. Specjalista od śrubek
4. Słynny polski alpinista
5. Potrafi zgubić śruby od silnika
6. Nie kupujący
7. Piłkarski klub z Górnego Śląska 
8. Z przesyłką na rowerze
9. Stępi każdy pilnik
10. Ma kajdanki
11. Nie tapeciarz
12. Naprawi, co się da
13. Powala drzewa
14. Kubica albo Hołowczyc
15. Na migi to tylko …
16. Robi czasami zakalec
17. Jak ich sześć – to źle
18. Działacz piłkarski znany z przekrętów
19. Pokrywa elementy niklem
20. Specjalista od kostki, ale nie Rubika
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3. Wdrażanie zmian oraz przygotowanie do samodzielnego poszukiwania i podjęcia zatrudnienia

Spośród 93 osób, które podjęły zatrudnienie (stan na dzień 31.05.2015 r.), 72 osoby przedłożyło łącznie 205 do-
kumentów weryfikujących podjęcie zatrudnienia, w tym: 112 umów cywilnoprawnych (104 umowy zlecenia, 8 umów 
o dzieło); 85 umów o pracę (1 umowa o pracę na czas nieokreślony, 78 umów na czas określony, 6 umów na okres 
próbny); 6 zaświadczeń o zatrudnieniu (2 zaświadczenia o zatrudnieniu na umowę zlecenia, 4 zaświadczenia o za-
trudnieniu na umowę o pracę, w tym: 2 - na okres próbny, 2 - na czas określony) oraz 2 aneksy do umowy zlecenia. 
21 osób nie otrzymało udokumentowanego potwierdzenia zawarcia stosunku pracy.

Rozbieżność pomiędzy ilością osób, które podjęły zatrudnienie a ilością dostarczonych dokumentów wynika  
z konieczności zawierania przez jednego uczestnika projektu kilku umów z rożnymi pracodawcami z powodu ich 
nieuczciwości. Dodatkowo, Agencje Zatrudnienia zawierały z uczestnikami umowy o pracę tymczasową bądź umo-
wy cywilnoprawne na krótki okres (1 - 2 tygodnie). Dla przykładu, jeden z uczestników projektu na przestrzeni  
3 miesięcy zatrudnienia zawarł 6 umów o pracę tymczasową, inny - 19. Nie rzadko uczestnicy projektu, obligowani 
byli do jednoczesnego zawarcia dwóch umów z dwoma Agencjami Zatrudnienia, w tym pierwszej opiewającej na 
kwotę uzależnioną od liczby przepracowanych godzin, a drugiej - na kwotę niższą, stanowiącą podstawę do nali-
czenia radykalnie niższych składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne (praktyka coraz częściej stosowana 
na rynku pracy). 

Czynniki, mające wpływ na przebieg działań zmierzających do uzyskania zatrudnienia, rozpatrywać należało ze 
szczególnym uwzględnieniem specyfiki grupy docelowej projektu - osoby opuszczające jednostki penitencjarne 
stanowią niezwykle trudną populację wykluczonych społecznie osób, w szczególności z uwagi na charakter popeł-
nionego czynu karalnego, przebieg socjalizacji w rodzinie pierwotnej i/lub placówkach opiekuńczo-wychowawczych 
i resocjalizacyjnych, okres izolacji penitencjarnej, stopnia demoralizacji, udział w podkulturze przestępczej. Do-
datkowo, istotną przeszkodę w utrzymaniu zatrudnienia w dłuższej perspektywie stanowiły uzależnienia (osoby 
uzależnione stanowiły 2/3 wszystkich uczestników) oraz zbyt niskie wynagrodzenie (płaca minimalna w roku 2012 
wynosiła 1500 zł, w 2013 r. - 1600 zł, w 2014 r. - 1680 zł, a w 2015 r. - 1750 zł), które w opinii samych uczestników 
projektu, nie sprzyjało prawidłowej readaptacji społecznej. Przy braku szacunku do samego siebie i wykonywanej 
pracy, niejednokrotnie z dużym nakładem sił, przewrotnie zniechęcało do jego utrzymania.
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Osiągnięta wartość wskaźnika efektywności zatrudnieniowej w ramach projektu (stan na dzień 31.05.2015 r.),  
według kryteriów określonych w Podręczniku wskaźników PO KL 2007-20131, wynosi 25% (33 osoby).

 Zaplanowana we wniosku o dofinansowanie wartość docelowa wskaźnika wynosiła 20% (26 osób). 

Branże, w których zostali zatrudnieni uczestnicy projektu

1 Według sposobu pomiaru wskaźnika efektywności zatrudnieniowej w projekcie, we Wskaźniku efektywności zatrudnieniowej uwzględniać na-
leżało tylko osoby, które zostały zatrudnione na okres min. 3 miesięcy u jednego pracodawcy na podstawie stosunku pracy, a w przypadku umów 
cywilnoprawnych - dodatkowo wartość całej umowy cywilnoprawnej nie mogła być niższa, aniżeli 3-krotność minimalnego wynagrodzenia (źródło: 
opracowanie własne na podstawie: Podręcznik wskaźników Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013; Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 
Warszawa, styczeń 2012 r., s. 222).
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Konsultacje prawne i psychologiczne

1. Konsultacje psychologiczne

W okresie od października  2012 r. do maja 2015 r. udzielono 
1280 godzin konsultacji psychologicznych w zakresie:

	technik radzenia sobie ze stresem, 

	radzenia sobie z zachowaniami depresyjnymi,

	technik zarządzania czasem, 

	ćwiczeń zachowań asertywnych, 

	technik motywacyjnych.

Formy udzielanych konsultacji obejmowały:

	rozmowę o charakterze wsparcia,

	w przypadku uzależnień od środków psychoaktywnych (nar-
kotyków i alkoholu) – kierowanie do odpowiednich placó-
wek: ośrodki terapii uzależnień, ośrodki leczenia uzależnień  
i współuzależnień,

	w przypadku pojawiających się nieprawidłowości stanów psychicznych uczestników projektu powstałych w wyni-
ku długotrwałego odurzania się i/lub spożywania alkoholu oraz trudności w codziennym funkcjonowaniu po okre-
sie izolacji penitencjarnej – kierowanie do ośrodków i poradni zdrowia psychicznego,

	monitoring terapii uzależnień poszczególnych uczestników,

	motywowanie do utrzymania trzeźwości,

	konsultacje ukierunkowane na doskonalenie umiejętności interpersonalnych.
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2. Konsultacje prawne

W okresie od października  2012 r. do maja 2015 r. udzielono 640 godzin konsultacji prawnych. W zakresie specyfiki 
udzielanych konsultacji można je wyodrębnić ze względu na:

1) dziedziny prawa, której konsultacja dotyczyła:

a) prawo rodzinne – 56: najczęstszymi sprawami poruszanymi przez uczestników projektu były kwestie obowiązku 
alimentowania – zadłużenia, egzekucja, czy prośby o rozłożenie zaległości na raty; poza tym, dość często kon-
sultacje dotyczyły także relacji małżeńskich – rozkład związku małżeńskiego i nieuregulowanej kwestii rozwodu;

b) prawo spadkowe – 4: w większości wypadków konsultacje dotyczyły spraw spadkowych po rodzicach, bardzo czę-
sto nie rozstrzygniętych przez spadkobierców (brak stwierdzenia nabycia spadku, brak działu spadku), co miało 
często negatywny wpływ na starania się uczestników o lokale mieszkalne z zasobów gminnych;

c) prawo lokalowe – 56: okres pobytu w jednostkach penitencjarnych powoduje często utratę prawa do pobytu w lo-
kalu mieszkalnym lub brak możliwości faktycznych powrotu do zajmowanego wcześniej lokalu (konflikt ze współ-
lokatorem – ofiara przestępstwa), dodatkowo okres pozbawienia wolności jest również czasem braku możliwości 
ubiegania się o lokal mieszkalnych z zasobów gminnych (konieczność corocznych aktualizacji wniosków itp.);

d) prawo pracy i ubezpieczeń społecznych – 145: w większości przypadków konsultacje w zakresie tej dziedziny 
prawa dotyczyły kwestii zawierania umów o pracę, podstawowych obowiązków obu stron stosunku zatrudnienia, 
analizy treści zawieranych umów, trybu rejestracji w ZUS i obowiązków w tym zakresie pracodawców oraz moż-
liwości kontroli tego faktu w ZUS; podczas konsultacji, uczestnikom projektu udostępniano wypisy z kodeksu 
pracy przepisów omawianych w ich trakcie;



e) prawo cywilne – 91: konsultacje, w szczególności obejmowały analizę zawieranych umów cywilnoprawnych;

f) prawo karne – 88: konsultacje obejmowały w pierwszej kolejności analizę sytuacji prawnej i życiowej uczestnika 
po opuszczeniu jednostki penitencjarnej, w szczególności tych uczestników, którzy opuszczali te jednostki na 
warunkowym przedterminowym zwolnieniu; poza tym omawiano wybrane artykuły kodeksu karnego lub kodeksu 
postępowania karnego;

g) prawo administracyjne – 9: do najczęstszych konsultacji należały sprawy związane z problemami meldunkowymi 
lub z zakresu pomocy społecznej.

2) etap postępowania - konsultacje obejmowały:

a) sprawy, które miały dotyczyć czynności przedproceso-
wych – 333: obejmowały informacje i omówienie prze-
pisów prawnych dotyczących sytuacji procesowych 
lub życiowych przed wystąpieniem danego zdarzenia; 
konsultacje miały najczęściej charakter edukacyjny 
- podnoszący wiedzę uczestników, w dużym zakresie 
były zbieżne z punktem 3) a) poniżej;
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b) sprawy w toku – 61: konsultacje obejmowały omawianie oraz, jeżeli zaistaniała taka potrzeba, także pomoc  
w redakcji pism w toczących się sprawach uczestników projektu;

c) sprawy postępowania po procesie, postępowania egzekucyjnego – 19: w większości przypadków konsultacje obej-
mowały związane były z postępowaniem egzekucyjnym komorników sądowych.

3) formę udzielonej konsultacji:

a) zapoznanie z obowiązującymi przepisami prawnymi – 385,

b) wykładnia przepisów prawa- wyjaśnienie terminologii – 221,

c) pomoc w sporządzeniu pism procesowych – 24,

d) udostępnienie – wydruk przepisów prawnych – 216.

Należy także podkreślić, że konsultacje prawne nie były tylko pomocą w rozwiązywaniu indywidualnych spraw 
uczestników Projektu, ale w dużym zakresie obejmowały także pomoc w zapoznaniu się i zrozumieniu funk-
cjonowania określonych przepisów prawnych. Miały więc walor edukacyjny, zwłaszcza w aspekcie szerokie-
go spektrum spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prawa cywilnego, co miało znaczenie  
w podejmowanej staraniach o uzyskanie pracy lub podjęcia w innej formie aktywności zarobkowej - niezbędnego ele-
mentu w uzyskaniu samodzielności życiowej.
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Kurs umiejętności społecznych i kompetencji zawodowych

Uczestnikami Kursu były wyłącznie osoby przebywające w Domu Socjalnym, wcześniej zrekrutowane do projektu. 
Do uczestnictwa w Kursie kierowani byli ci uczestnicy projektu, u których Doradca zawodowy, po dokonaniu analizy 

predyspozycji zawodowych zdiagnozował taką potrzebę.
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Łącznie odbyło się 7 edycji Kursu,
w których udział wzięło 62 uczestników.Łącznie przygotowano 70 279 ofert pracy:

13 404 ofert pracy z portali internetowych

56 875 ofert pracy z pozostałych źródeł



Zakres merytoryczny Kursów obejmował: 

1. Podniesienie wiedzy prawnej z zakresu praw  
i obowiązków pracowniczych:

	Stosunek pracy: rodzaje umów o pracę (ich roz-
wiązywanie) a umowy cywilno-prawne

	Prawo do wynagrodzenia (ochrona a egzekucja 
pieniężna z wynagrodzenia)  

	Podstawowe obowiązki pracodawcy i pracownika

	Prawo do wypoczynku, przepisy bhp, w tym profi-
laktyczna ochrona zdrowia

2. Warsztaty psychoedukacyjne:

	Samowiedza – samoocena jako regulator zachowania człowieka

	Struktura JA – złożoność struktury i jej wpływ na stabilność emocjonalną

	Ćwiczenia umiejętności interpretacji i werbalizacji własnych emocji

	Podstawy treningu asertywności – ćwiczenia formułowania wypowiedzi adekwatnej do potrzeby

	Elementy ćwiczeń kompetencji komunikacyjnej
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3. Trening kompetencji zawodowych:

	Co to są kompetencje zawodowe? - definiowanie interaktywne

	Rodzaje kompetencji – definiowanie interaktywne 

	Budowanie mapy indywidualnych kompetencji zawodowych

	Sposoby poszukiwania zatrudnienia

	Strategie doboru ofert pracy zgodnie z kompetencjami zawo-
dowymi

	Ćwiczenia umiejętności prawidłowego odczytywania interne-
towych ofert pracy

	Interaktywna analiza materiału, wskazanie błędów, propozycje korekty

	Krótki materiał przedstawiający rozmowę kwalifikacyjną pracodawcy z potencjalnym pracownikiem

	Metody radzenia sobie z odmową potencjalnego pracodawcy

4. Emisja i ekonomia głosu:

	Ćwiczenia oddechowe oraz oddechowo – głosowe – trening świadomości napięcia mięśniowego ciała

	Ćwiczenia regulujące oddech – profilaktyka przeciwdziałania agresji

	Trening umiejętności odczytywania własnych emocji z języka ciała

	Bilans psychomuzyczny – emocje w muzyce – mój głos w emocjach – emocje w moim głosie
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Wnioski, czyli po co właściwie ta emisja?

Głos w emocjach, emocje w głosie – słów kilka o dziwnych warsztatach…

Prowadząc zajęcia z elementami dykcji, emisji głosu, czy technik oddechowych dla osób opuszczających jednostki 
penitencjarne, niejednokrotnie padało pytanie: tak w zasadzie, to po co takie warsztaty? Przecież to TYLKO więźnio-
wie…

Oddech stanowi jeden z kluczowych parametrów determinujących życie człowieka. Pierwszy krzyk tuż po narodzeniu 
wywołuje uśmiech i radość na twarzy matki, utwierdza ją bowiem, że dziecko oddycha, a zatem żyje. Ostatnie tchnie-
nie umierającego jest widocznym znakiem odejścia z tego świata. Oddech towarzyszy nam przez całe życie. Wyzna-
cza wewnętrzny rytm funkcjonowania organizmu. Przyspieszone tempo jest oznaką zmęczenia, zdenerwowania bądź 
wielkiej radości, wolny, miarowy, głęboki oddech natomiast – oznaką relaksu lub snu. Skoro zatem jest nieodłącznym 
towarzyszem całego życia, czy można stwierdzić, że jakość oddechu wyznacza jakość życia? W pewnym sensie tak. 
Umiejętność oddychania przeponowo – żebrowego, którą nota bene każdy człowiek posiada od momentu narodzin, 
decyduje o optymalnym dotlenieniu całego organizmu. Dotleniona krew odżywia mózg, a ten, między innymi dzięki glu-
kozie i tlenowi, funkcjonuje prawidłowo.  

Badania jednoznacznie wskazują, że z biegiem lat stopniowo zatracamy umiejętność odżywczego oddychania prze-
ponowo – żebrowego. Tryb życia, ciągły stres, niekontrolowane napięcia mięśniowe powodują sukcesywne spłycanie 
oddechu, a co za tym idzie, coraz słabsze odżywianie krwi w organizmie. Niezależnie od wykonywanego zawodu, grupy 
wiekowej, czy społecznej, problem dotyka szerokiej grupy ludzi. Na stres, wzmożone napięcie mięśniowe, a często 
brak poczucia bezpieczeństwa i wsparcia w rodzinie szczególnie narażone są osoby przebywające w jednostkach 
penitencjarnych. Jeżeli zatem doświadczenia życia przekładają się na jakość oddechu – jest to grupa potrzebująca 
pomocy i wsparcia nie tylko terapeutycznego, ale również warsztatowo – szkoleniowego.
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Pierwsze reakcje mieszkańców Domu, uczestniczących w warsztatach, bywały różne. Jedni twierdzili, że jest im to niepo-
trzebne, inni uznawali, że w tym obszarze wszystko wiedzą. Kiedy zapoznawali się bliżej z tematyką, stwierdzali „wie Pani, 
to wcale nie tak łatwo jest dobrze oddychać…”. Seria ćwiczeń izometrycznych oraz emisyjnych wprowadzana jako profi-
laktyka zachowań agresywnych budziła największe zainteresowanie. „Nigdy bym nie pomyślał, że w tak prosty sposób i bez 
nakładów finansowych mogę sobie poradzić z moim wieloletnim stresem…” – komentowali niektórzy z uczestników Kursu. 
„I pomyśleć, że cały problem, to zaciśnięta szczęka, o której nie miałem zielonego pojęcia…” – mówili inni. Włączenie do Kur-
su elementów muzykoterapii i analizy materiału muzycznego do autoterapii spowodowało, że większa część uczestników  
z ochotą powróciła do… śpiewania 
podczas golenia. To właśnie śpiew 
stanowi najprostszą formę odreago-
wania stresu, dotlenienia organizmu, 
czy pogłębienia oddechu. I nie chodzi 
przecież o śpiew na miarę wokalisty 
z opery. Śpiewać każdy może – taka 
jest prawda. Panowie podczas kursu 
jednoznacznie stwierdzili: „no fak-
tycznie: jak śpiewam to się nie dener-
wuję, czuje się rozluźniony, jestem 
radosny”. 

Dyskusja, ćwiczenia, przeplata-
ne muzyką klasyczną sprowokowały 
uczestników do sięgnięcia „po Mo-
zarta” nawet po ukończeniu kursu. 
„Gdyby jeszcze wczoraj ktoś mi po-
wiedział, że będę słuchał Mozarta  
i że mi się to spodoba – uznałbym go 
za wariata…” – skomentował jeden 
z uczestników. Owszem, można po-
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wiedzieć, że to krótkotrwały efekt, 
że pewnie po czasie i tak wrócą do 
swoich nawyków. Jeśli jednak z ust 
uczestnika po przeprowadzonym 
kursie pada stwierdzenie „teraz 
czuję się lepszym człowiekiem” – to 
nawet jeśli tylko dla tej chwili – war-
to było.

Czy zatem prawo oceny „rokuje” lub 
„nie rokuje” zawsze służy dobru dru-
giego człowieka? Czy stwierdzenie, 
że „z nimi to już nic się nie da zrobić” 
zawsze jest prawdą? Czy wreszcie 
dokonywany podział „z tymi pracuje-
my, a z tymi to już się nie opłaca” 
jest sprawiedliwy? Doświadczenia  
z prowadzonych kursów pozwoliły mi 
jednoznacznie odpowiedzieć na te 
pytania: absolutnie nie. 

Amelia Golema
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Przystanek na żądanie (NŻ) 

Wykreśl nazwy zawodów (poziomo i pionowo). Niewykreślone litery, czytane poziomo, utworzą hasło.
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Nie daj wciągnąć się w maliny…

Brak stabilnego zatrudnienia zwiększa ryzyko zubożenia kompetencji społecznych i zawodowych. Dezaktualizuje się 

wiedza, kwalifikacje i uprawnienia, aż do utraty tzw. zatrudnialności, czyli zdolności do znalezienia i utrzymania pracy. 

Nierzadko pojawia się izolacja społeczna, spadek samooceny, skłonność do uzależnień, obniżenie pozycji społecznej, 

depresja. Niskie świadczenia emerytalne lub ich brak, przyczyniają się z kolei do wyłączenia z życia społecznego  

i politycznego. W następstwie radykalizują się postawy i angażowanie w patologiczne przedsięwzięcia. Ostatecznym 

rezultatem jest bunt. W efekcie mamy do czynienia ze zbiorowym obłędem, którego osią jest relatywizowanie postaw 

moralnych i odcięcie się od tego, co wyznacza uczciwy model życia. Trzeba by dokonać uczciwego obrachunku moral-

nego, przestać okłamywać najpierw siebie, a potem wszystkich dookoła. Wtedy dopiero pojawić się może świadomość, 

jak głęboko jest się pogrążonym w systemie zakłamań i półprawd, a i szansa, że nastąpi potrzeba uzdrowienia moralne-

go. Dotychczasowe relatywizowanie postaw moralnych zaś, przejdzie w niepamięć. Jest to dobry moment na zadanie 

sobie pytania kim (jestem) , do czego (zmierzam), co jest fundamentem (mojej) tożsamości, czy  wybory pozwolą (mi) 

odzyskać poczucie kontroli nad (swoim) życiem? Wielu uczestników projektu okazało się być okaleczonymi emocjo-

nalnie, bezwolnymi, apatycznymi, obojętnymi. Zdani wyłącznie na inicjatywę i energię innych, nie potrafili robić nic dla 

siebie. Żyli za parawanem, który był przedmiotem szczególnym - za nim można się było skryć, ale nigdy całkowicie. 
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Projekt kładł nacisk na zindywidualizowane podejście do każdego uczestnika, co spowodowało zwiększenie wkładu 

własnego byłych więźniów w pracę nad sobą. Dzięki wprowadzeniu diagnozy sytuacji zastanej osób objętych projek-

tem, na podstawie której tworzone były precyzyjnie określone ścieżki wsparcia (Indywidulane Plany Działania, Indy-

widulane Plany Zawodowe), poczucie własnej wartości wzrastało wprost proporcjonalnie. Mimo wielu obaw, niepokoju  

i poczucia zagubienia w obliczu otaczającej rzeczywistości, w której obowiązują odmienne zasady funkcjonowania niż 

w instytucjach totalitarnych, udało się skutecznie skorzystać z wielu możliwości. Z oferowanego wsparcia skutecznie 

skorzystały osoby w szczególności wycofane, mało przedsiębiorcze, w większym stopniu bierne. 

Projekt pozwolił w sposób kontrolowany i w bezpiecznym otoczeniu poznać realia rynku pracy. Umożliwił uczestnikom 

projektu uzyskanie rzetelnych informacji o swoich zaletach (których w innych warunkach mogliby nigdy nie uzyskać)  

i stronach słabych, nad którymi tylko ciężka praca pozwoliła na zwiększenie szans na sukces w życiu zawodowym mimo 

skrajnie nie sprzyjających warunków. Przystosowanie się do oczekiwań rynku pracy wymagało często od uczestników 

projektu zmiany utrwalonych wzorców zachowań i postaw. Odpowiednie przygotowanie oraz wsparcie zmniejszyło 

prawdopodobieństwo niepowodzenia i poczucia bezradności. W podejmowanych działaniach szukaliśmy status quo po-

między przeszłością a przyszłością.  

I chyba nam się udało...

Erazm Humienny - kierownik projektu
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Dobrze mieć świadomość,

że masz osobę,

na której możesz polegać

i wiesz, że zawsze będzie przy Tobie.
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Zajezdnia – koniec trasy
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Źródło: 

1.  Fotografie i opis jednostek penitencjarnych - strona internetowa www.sw.gov.pl:
	http://www.sw.gov.pl/pl/okregowy-inspektorat-sluzby-wieziennej-wroclaw/areszt-sledczy-dzierzoniow/index.html

	http://www.sw.gov.pl/pl/okregowy-inspektorat-sluzby-wieziennej-wroclaw/areszt-sledczy-jelenia-gora/index.html

	http://www.sw.gov.pl/pl/okregowy-inspektorat-sluzby-wieziennej-wroclaw/areszt-sledczy-luban/index.html

	http://www.sw.gov.pl/pl/okregowy-inspektorat-sluzby-wieziennej-wroclaw/areszt-sledczy-swidnica/index.html

	http://www.sw.gov.pl/pl/okregowy-inspektorat-sluzby-wieziennej-wroclaw/areszt-sledczy-walbrzych/index.html

	http://www.sw.gov.pl/pl/okregowy-inspektorat-sluzby-wieziennej-wroclaw/areszt-sledczy-wroclaw/index.html

	http://www.sw.gov.pl/pl/okregowy-inspektorat-sluzby-wieziennej-wroclaw/zaklad-karny-glogow/index.html

	http://www.sw.gov.pl/pl/okregowy-inspektorat-sluzby-wieziennej-wroclaw/zaklad-karny-klodzko/index.html

	http://www.sw.gov.pl/pl/okregowy-inspektorat-sluzby-wieziennej-wroclaw/zaklad-karny-olesnica/index.html

	http://www.sw.gov.pl/pl/okregowy-inspektorat-sluzby-wieziennej-wroclaw/zaklad-karny-strzelin/index.html

	http://www.sw.gov.pl/pl/okregowy-inspektorat-sluzby-wieziennej-wroclaw/zaklad-karny-wolow/index.html

	http://www.sw.gov.pl/pl/okregowy-inspektorat-sluzby-wieziennej-wroclaw/zaklad-karny-wroclaw-nr-1/index.html

	http://www.sw.gov.pl/pl/okregowy-inspektorat-sluzby-wieziennej-wroclaw/zaklad-karny-wroclaw-nr-2/index.html

	http://www.sw.gov.pl/pl/okregowy-inspektorat-sluzby-wieziennej-wroclaw/zaklad-karny-zareba/index.html

2. Fotografie pozostałe: 
	Stowarzyszenie Pomocy „Ludzie Ludziom”, ul. Reymonta 10, 50-225 Wrocław
	Przedszkole Nr 121 „Zielone Przedszkole”, ul. Tramwajowa 34, 51-621 Wrocław

3. Opracowanie przystanków na żądanie – Sylwia i Erazm.
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Miejsce na bazgroły…
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