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Planul Modulului

Formare: EESPIP –  Sprijinul Educațional European pentru Ofițerii de Penitenciar care 
Interacționează în Contextul Învățării din Penitenciare cu Femeile și Minoritățile

Modul:  SPRIJIN PENTRU MENTORATUL ASIGURAT 
OFIȚERILOR DE PENITENCIAR 

Formator: 

Sesiunea nr.: Durata: 8h Data: 

Obiective generale: Prezentarea informațiilor către cursant, cu privire la:

Conceptele criminologiei; Lucrul în penitenciare și 
Drepturile Omului în contextul penitenciar; Rolul 
ofițerilor de penitenciar și principalele sale provocări; 
Nevoile de bază ale deținuților; Importanța ofițerilor 
de penitenciar pentru educația deținuților și învățarea 
permanentă; Lucrul cu grupurile vulnerabile, mai ales cu 
femeile din penitenciar; Scheme de sprijinirea colegilor; 
Profilul persoanei care sprijină colegii 

Rezultatele procesului de învățare: Ofițerii de penitenciar clarifică importanța relațiilor 
umane pentru formarea unei cariere în domeniul predării 
și cea a impactului personalului de penitenciar din afara 
sectorului educațional asupra experiențelor de învățare 
ale deținuților. 

Metode: Prezentare, Interogare și Activă

Conținut: •	 Despre EESPIP

•	 Definirea criminologiei, reflectarea asupra 
infracționalității și asupra rolului personalului de 
penitenciar 

•	 Ofițerii de penitenciar – care sunt principalele 
provocări ale acestui rol?

•	 Rolul ofițerilor de penitenciar pentru susținerea 
educației deținuților? 

•	 Programe de sprijinire a colegilor - Sprijinirea 
mentoratului pentru ofițerii de penitenciar 

•	 Cum să fiți mentor al colegilor în penitenciarul dvs. 
și cum să vă motivați colegii și deținuții pentru 
învățarea continuă – Câteva sfaturi de urmat! 

•	 Respectarea și asigurarea faptului că ai dvs. 
colegi respectă Drepturile Omului în Penitenciar. 
Îndeplinirea și asigurarea faptului că ai dvs. colegi 
îndeplinesc nevoile deținuților. 

•	 Respectarea și asigurarea faptului că ai dvs. colegi 
respectă echipele multidisciplinare. 

•	 Relaționarea contează! – Stabilirea și asigurarea 
faptului că ai dvs. colegi stabilesc relații 
profesionale și constructive cu deținuții. 
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Time Activități Resurse și materiale

1h Prezentare; activități de spargerea gheții; 
discuții brainstorming despre posibilitatea de 
implementare a unui program de mentorat 
al colegilor care să aibă în vedere ofițerii de 
penitenciar 

PowerPoint – 
Platformă interactivă 
(e.g., Jamboard)

4h30 Explorarea conceptelor și teoriilor Prezentare PPT 

2h30 Activități de grup legate de mentoratul colegilor 
între ofițerii de penitenciar

Studii de caz

Evaluare: Punctualitate, prezență, relații interpersonale, 
participare 

Lista de prezență

Formare: EESPIP –  Sprijinul Educațional European pentru Ofițerii de Penitenciar care 
Interacționează în Contextul Învățării din Penitenciare cu Femeile și Minoritățile

•	 Fiți și asigurați-vă că ai dvs. colegi sunt modele 
pro-sociale! 

•	 Cum se încurajează alte persoane pentru învățarea 
permanentă 

•	 Lucrul cu grupurile vulnerabile – Femeile din 
penitenciare   

•	 Secțiune cu materiale suplimentare de citit
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Proiectul Sprijinul Educațional European pentru Ofițerii de Penitenciar care 

Interacționează în Contextul Învățării din Penitenciare cu Femeile și Minoritățile 

(EESPIP) este co-finanțat prin Proiectul Erasmus+ și Agenția Națională FR01, 

sub coordonarea Institut Saumurois de la Communication, alături de parteneri 

din România (CPIP), Spania (DEFOIN), Polonia (ARID) și Portugalia (Aproximar). 

Proiectul nostru are în vedere să aprofundeze oportunitățile de învățare ale 

personalului, referitoare la dezvoltarea profesională a unui mediu care nu este 

asociat învățării: penitenciarul. EESPIP intenționează să asigure conținuturi 

și activități ofițerilor de penitenciar, în vederea dezvoltării ulterioare a formării 

lor profesionale legată de mediul lor profesional. Raționamentul din spatele 

acestui proiect face referire la importanța relațiilor umane pentru formarea 

unei cariere din domeniul învățării. Accentul este pus pe înțelegerea impactului 

personalului de penitenciar care nu este implicat în activitățile educaționale 

asupra experiențelor de învățare ale deținuților. 

Pentru mai multe informații despre proiect și pentru versiunea completă a 

raportului, vă rugăm să vizitați website-ul nostru  www.eespip.eu 

Având acest obiectiv în vedere, prezentul modul va împrospăta anumite 

concepte de criminologie, lucrul în penitenciare și Drepturile Omului, în contextul 

penitenciar. De asemenea, se va concentra pe rolul ofițerilor de penitenciar și 

pe principalele sale provocări, pe nevoile de bază ale deținuților și pe realitatea 

lucrului cu grupurile vulnerabile, mai ales cu femeile din penitenciar. Pentru a 

conchide, participanților la modul li se vor prezenta și li se vor sugera schemele 

de sprijinire a colegilor, cu definiții, avantaje și profilul specific al persoanei care 

asigură sprijin colegilor. 

1. Despre EESPIP 

http://www.eespip.eu
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Definirea criminologiei și comportamentului infracțional 

Problemele referitoare la infracționalitate pot fi conceptualizate și analizate într-o varietate 

mare de moduri (O’Brian & Yar, 2010). Criminologia, ca domeniu de studiu, conține mai multe 

perspective care derivă din “mediile disciplinare care includ, de obicei, sociologia (…), politicile 

sociale, psihologia, istoria, antropologia, economia, dreptul și științele politice. Fiecare aruncă o 

‘lumină’ diferită asupra infracționalității și problemelor asociate ei.” (p. 8). Aceasta semnifică că, 

fără criminologie, există o diversitate naturală de puncte de vedere. Pe baza afirmațiilor lui White, 

Haines & Asquith (2017), există două opinii obișnuite în acest domeniu: opinia ‘turnului de fildeș’ 

(domeniul academic) și opinia ‘străzii’ (practicanții).

Pentru prezenta lucrare specifică, vom lua în considerare definiția dezvoltată de O’Brian & Yar 

(2008) pentru Criminologie, ca fiind un ‘domeniu de studiu’ în evoluție, acolo unde diferitele 

discipline se întâlnesc în jurul subiectului ‘infracțiunii’, un cadru multidisciplinar în care 

accentul este dominat de aspectele infracționalității și justiției. 

Comportamentul infracțional se referă la actele care rănesc și care sunt interzise în conformitate 

cu legislația, ca și care determină intervenția profesioniștilor din domeniul justiției asupra autorului 

lor, inclusiv o varietate de acte care fac obiectul anumitor variații istorice, sociale și culturale. Pe 

baza afirmațiilor lui Andrews & Bonta (2010), care se bazează, de asemenea, pe studiul realizat 

de Ullmann și Krasner (1976, in Andrews & Bonta, 2010), definiția comportamentului infracțional 

este următoarea:

“Comportamentul infracțional se referă la actele antisociale care determină autorul să se 

confrunte cu riscul de a deveni obiectul activităților profesioniștilor din domeniul justiției 

penale, în cadrul sistemelor referitoare la delincvenții juvenili/infractorii adulți.” (p. 12)

Infracțiunea este unul dintre obiectele criminologiei. Atunci când se încearcă studierea 

infracționalității și a reacțiilor sale, nu putem izola acesta domeniu de istoria omenirii. 

Infracționalitatea nu există în afara definițiilor noastre despre ea. De-a lungul existenței oamenilor, 

noi, ca societate, am definit ceea ce reprezintă și ceea ce nu reprezintă infracționalitatea: “Ceea ce 

2. Definirea criminologiei, reflectarea 
asupra infracționalității și asupra 
rolului personalului din penitenciar 
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putea fi o infracțiune, anterior, în ochii unor membri ai societății, astăzi poate fi considerat normal, 

obișnuit și perfect acceptabil.” (O’Brian & Yar, 2010, p. 10). Atunci când are loc o infracțiune, există 

răspunsuri sociale și politice la ea, acestea fiind instituționalizate în mod normal (de exemplu, 

tribunale). Atunci când o persoană este condamnată pentru că a comis o infracțiune, există o gamă 

de pedepse care pot determina detenția privativă de libertate (închisoarea) sau nu. Atunci când 

nu implică detenție, respectivele pedepse pot lua o varietate de forme, inclusiv: “compensații 

financiare (cum ar fi achitarea de despăgubiri victimei); activitate neremunerată în folosul 

comunității; programe obligatorii de reabilitare (cum ar fi tratamente pentru dependențele de 

droguri și alcool); ca și incapacitare și monitorizare (de exemplu, impunerea orelor de stingere și 

marcarea cu dispozitive electronice)” (O’Brian & Yar, 2008, p. 24). Atunci când implică privarea de 

libertate, de obicei, infractorii sunt plasați în penitenciare. 

Penitenciarele și personalul din penitenciare – importanța oferirii sesiunilor de formare, 

permiterii participării la procesele decizionale și asigurării unei varietăți de locuri de muncă. 

Penitenciarele reprezintă o componentă semnificativă a sistemului justiției penale și locul unde 

oamenii care comit infracțiuni și care sunt condamnați sunt plasați în detenție cu privarea de 

libertate. Angajații penitenciarelor joacă un rol crucial pentru reușita sau eșecul facilităților 

de tipul penitenciarelor datorită responsabilităților lor de a reprezenta instituții corecționale 

sigure și caracterizate de securitate (Roy & Avdija, 2012). Personalul din instituțiile corecționale 

nu doar influențează unitățile în care lucrează, dar și mediul de lucru al acelor unități influențează 

personalul (Griffin, Hogan, Lambert, Tucker-Gail & Baker, 2010), în termeni de bunăstare afectivă 

legată de locul de muncă, satisfacția adusă de activitatea profesională și fenomenul de bunrout/

epuizare adus de activitatea de la locul de muncă.

Una dintre strategiile indicate pentru îmbunătățirea bunăstării personalului care lucrează în 

penitenciare și a performanței acestora este de a investi în sesiuni de formare inițiale și continue, 

ca și în strategiile care permit participarea acestora la procesul decizional. 

Investirea în sesiunile de formare

Standardul și durata sesiunilor de formare asigurate persoanelor nou-angajate în sistemul 

penitenciar variază foarte mult de la o țară la alta. Organizarea de bază este aceea în care se 

așteaptă ca membrii noi ai personalului să învețe doar prin activarea la locul de muncă, alături 

de membrii mai experimentați ai personalului. Acestora li se transmit doar cele mai rudimentare 

sfaturi anterior de a primi un set de chei de la celulele deținuților și de a fi lăsați să-și efectueze 

sarcinile. Aceasta reprezintă o practică foarte periculoasă (Coyle & Fair, 2018). În cel mai bun 

caz, membrii noi ai personalului nu vor înțelege exact ce implică activitatea lor și vor învăța 

obiceiurile membrilor mai vechi ai personalului, ceea ce nu reprezintă o bună practică. În cel mai 

rău caz, membrii noi ai personalului vor fi vulnerabil la presiunea adusă de deținuții puternici, 
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care vor profita de vulnerabilitatea lor și vor exercita o anumită influență asupra lor într-un mod 

care va determina slăbirea securității și dezordine. În anumite țări, membrii noi ai personalului 

sunt repartizați unei școli de formare, câteva săptămâni, sau unui colegiu, acolo unde vor învăța 

elementele de bază ale activității lor, anterior asumării îndatoririlor din cadrul penitenciarului 

(IACHR, 2008). În alte țări, personalul de primă linie efectuează o sesiune de formare de doi ani, 

anterior de a începe activarea ca ofițeri de penitenciar calificați. De exemplu, în Norvegia, ofițerii 

de penitenciar nou-angajații efectuează un curs educațional de doi ani, în cadrul Academiei 

Personalului. Pe durata acestei școli, respectivele persoane primesc salariu complet și li se solicită 

să-și asume angajamentul de a menține respectivul loc de muncă o perioadă fixă de timp, ulterior 

finalizării cu succes a sesiunii de formare. Cursul acoperă domeniile psihologiei, criminologiei, 

drepturilor omului și eticii, ca și pe alte aspectele legate de securitate și operaționale. 

Toți membrii noi ai personalului trebuie să primească un set clar de principii, cu 

privire la ce implică activitatea lor și suficiente cunoștințe tehnice pentru ducerea la 

îndeplinire a îndatoririlor lor profesionale, anterior activării efective în cadrul unui 

penitenciar. Aceștia trebuie ulterior să lucreze alături de membrii experimentați ai 

personalului, care au fost identificați de conducerea penitenciarului ca fiind cei mai 

capabili să ofere noilor membri cele mai bune exemple și să le asigure încrederea în 

activitatea lor (Coyle & Fair, 2018).

O sesiune de formare de calitate superioară ajută personalul să fie mai productiv și să aibă mai 

mult succes la locul de muncă ceea ce determină, de obicei, o stare psihologică adecvată (Griffin, 

2001; Lambert et al., 2009). Pe baza Teoriei Așteptării lui Vroom (1964), formarea motivează 

angajații, ceea ce sporește probabilitatea reușitei cu privire la îndatoririle și sarcinile de la locul de 

muncă. În mod corespunzător, dacă această resursă de la locul de muncă lipsește, este probabil 

să determine frustrare, succes redus la locul de muncă și o cantitate semnificativă de probleme.

Alte strategii recomandate pentru îmbunătățirea bunăstării și performanțelor personalului 

din penitenciare:

Participarea la procesele decizionale 

Participarea la procesele decizionale se referă la acordarea puterii personalului și promovarea 

percepțiilor de a trebui să rămână în cadrul mediului de lucru, de a fi respectat și valorizat. De 

fapt, acest tip de input este o resursă profesională și poate determina o experiență profesională 

mai productivă  și mai plăcută. În mod corespunzător, dacă nu se permite input-ul în procesul 

decizional, personalul și colegii pot avea impresia că sunt doar rotițe într-un angrenaj, iar aceasta 

poate determina frustrare, resentimente și sentimente de neputință la locul de muncă (Lambert 

& Hogan, 2009).
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Varietatea locurilor de muncă

Un alt element important este varietatea la locul de muncă, adică gradul de variație din cadrul unui 

loc de muncă. Unele au un grad mare de varietate care dă personalului ocazia de a experimenta 

lucruri noi, de a dezvolta de a utiliza abilități și cunoștințe noi, ca și de a evolua (Lambert, 2004). 

Cu privire la aceasta,

Mai ales, implicarea ofițerilor de penitenciar în educația deținuților reprezintă o 

ocazie de introducere a variației, motivației și stimulării în cadrul activității ofițerilor 

de penitenciar și de sporire a angajamentului..

Varietatea de la locul de muncă este diferită de sarcinile excedentare atribuite rolului. Sarcinile 

excedentare atribuite unui anumit rol apar atunci când personalului îi este cerut să gestioneze 

prea multe sarcini și/sau membrilor acestuia nu îi sunt asigurate resursele/echipamentele 

necesare pentru realizarea îndatoririlor repartizate. Supraîncărcarea cu roluri a fost observată 

ca fiind asociată negativ angajamentului afectiv față de organizație și productivității (Lambert, 

2019).

Supervizarea de calitate în termeni de ghidare, considerație și sprijin (Lambert, 
2004) 

Supervizarea de calitate poate ajuta membrii personalului, de asemenea, să evite solicitările 

stresante ale locului de muncă sau să gestioneze aceste solicitări într-un mod mai eficient. 

Supervizarea inadecvată nu doar că poate împiedica personalul în cadrul activităților sale 

profesionale, dar poate face activitățile profesionale mai neplăcute și chiar greu de suportat 

(Brough & Williams, 2007). Per total, supervizarea de calitate este importantă pentru instituțiile 

de corecție și, pentru majoritatea personalului, supervizorii sunt reprezentanții organizației 

(Lambert, 2004). 

Autonomia locului de muncă

Această indică faptul că organizația/instituția are încredere în personal și îi valorizează membrii. 

În schimbul acestei resurse profesionale, personalul de corecție trebuie să fie mai aplecat spre 

sporirea legăturii lor psihologice cu organizația de corecție (Lambert et al., 2006). Autonomia 

redusă la locul de muncă poate determina frustrare și resentimente (Lambert et al., 2006; Lambert 

& Hogan, 2010).
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Reducerea sentimentelor de anxietate

Cu privire la sentimentele și emoțiile ofițerilor de penitenciar referitoare la locul lor de muncă, 

anxietatea este resimțită în mod frecvent, fiind o emoție continuă, având în vedere că majoritatea 

ofițerilor de penitenciar experimentează un anumit grad de anxietate oricând se află la locul de 

muncă. Anxietatea apare din lipsa de predictibilitate a vieții din penitenciar. Chiar dacă o mare 

parte a acesteia este rutinieră, ofițerul este întotdeauna conștient de faptul că un deținut l-ar 

putea lovi, că un deținut ar putea încerca să evadeze sau că ar putea să încerce să-l ia ostatic 

etc. Mai ales noii recruți experimentează anxietatea foarte mult, nu doar din cauza lipsei lor de 

experiență cu privire la gestionarea deținuților, ci și deoarece există așteptări importante ca 

aceștia să se comporte competent, chiar dacă îndeplinesc un rol cu care nu sunt familiarizați. 

Mai mult, în mediul penitenciar, dobândirea unui renume de persoană autoritară, încrezătoare și 

rațională poate implica, în mod surprinzător, un grad de “gestionare a expresiilor faciale, ca și un 

număr de strategii emoționale” (Crawley, 2004). 

Pe scurt, majoritatea membrilor noi ai personalului nu au deloc experiență sau au o experiență 

redusă, ca și cunoștințe reduse asupra universului din penitenciare. Odată ce personalul a fost 

recrutat și selectat în mod corespunzător, membrii acestuia trebuie să primească sesiuni de 

formare adecvate. Prima cerință este de a aplica, pentru toate aceste persoane, o apreciere a 

contextului etic în care penitenciarele trebuie să fie administrate și trebuie să fie clarificat faptul 

că toate abilitățile tehnice care vor fi predate ulterior sunt susținute de o încredere în demnitatea 

și umanitatea tuturor celor implicați în sectorul penitenciarelor (Coyle & Fair, 2018).

Prin intermediul acestui modul, subliniem, de asemenea, importanța pregătirii 

și încurajării ofițerilor de penitenciar pentru asumarea rolului de sprijin în cadrul 

educației pentru deținuți, iar acestea include toți deținuții, indiferent de cine sunt și 

de ce infracțiune au comis, pentru care au fost condamnați. Este un prim pas esențial 

spre rolul de mentor pe care îl vor deține ofițerii de penitenciar.  
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Deoarece personalul reprezintă o componentă integrantă a reușitei organizațiilor de corecție, a 

existat o cerere de efectuare a mai multor cercetări asupra modului în care activarea în cadrul 

penitenciarelor afectează angajații. O parte a acestor elemente de literatură a examinat impactul 

mediului de lucru asupra angajaților din penitenciare și modul în care este legat de atitudinile 

lor profesionale (Byrd, Cochran, Silverman, & Blount, 2000; Dowden & Tellier, 2004; Griffin, 2001; 

Hepburn & Knepper, 1993; Lambert, 2004; Lambert, Hogan, & Barton, 1999; Lambert, Hogan, 

& Barton, 2002b; Slate & Vogel, 1997; Stohr, Lovrich, Monke, & Zupan, 1994; Triplett, Mullings, 

& Scarborough, 1996, 1999, in Lambert & Paoline, 2008). Respectivele atitudini au avut efecte 

semnificative asupra intențiilor și comportamentelor personalului din penitenciare. Cea mai 

mare parte a cercetărilor referitoare la penitenciare s-a concentrat, în principal, pe satisfacția la 

locul de muncă și stresul de la locul de muncă. Doar în ultimii zece ani a existat un accent crescut 

pus pe antecedentele referitoare la angajamentul organizațional al personalului din penitenciare. 

În general, stresul la locul de muncă este definit în literatura referitoare la penitenciare ca 

sentimentele de dificultate referitor la activitatea profesională, tensiune, anxietate, frustrare, 

îngrijorare, oboseală emoțională și/sau suferință (Cullen, Link, Wolfe, & Frank, 1985; Grossi, Keil, 

& Vito, 1996; Van Voorhis, Cullen, Link, & Wolfe, 1991, in Lambert & Paoline, 2008). Stresul la locul 

de muncă apare din cauza elementelor care aduc stresul, din mediul profesional, și s-a identificat 

că acesta are numeroase efecte negative asupra personalului din penitenciare. De exemplu, 

nivelurile mari de stres ale personalului din penitenciare determină, adeseori, o probabilitate 

mai mare decât cea așteptată de apariție a hipertensiunii arteriale, infarcturilor și altor afecțiuni 

legate de stres, ceea ce poate afecta, în final, speranța de viață a angajaților (Cheek & Miller, 1983, 

in in Lambert & Paoline, 2008). S-a raportat că angajații din penitenciare  decedează mai repede, 

spre deosebire de speranța de viață la nivel național, iar stresul a reprezentat motivul principal 

pentru o speranță de viață mai redusă (Cheek, 1984; Woodruff, 1993). Mai mult, stresul la locul de 

3. Ofițerii de penitenciar – care sunt 
     principalele provocări ale acestui rol?  
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muncă a fost legat de divorț, consumul de droguri și suicidul observate 

la personalul penitenciarelor (Cheek, 1984, in Lambert & Paoline, 

2008). În final, stresul de la locul de muncă din penitenciare are efecte 

negative și asupra organizației angajatoare (Dowden & Tellier, 2004; 

Slate & Vogel, 1997, in Lambert & Paoline, 2008).

Stresul și epuizarea/burnout-ul au fost descrise și discutate de mult 

timp, ca o problemă care apare din conflictul dintre două seturi de norme 

etice: cele asociate protecției comunității și justiției versus normele 

legate de bunăstarea și autonomia deținuților/inculpaților. Această 

situație determină niveluri ridicate de stres și, uneori, se manifestă 

sub forma comportamentelor potențial agresive și periculoase. Ofițerii 

de penitenciar trebuie să răspundă eficient fenomenelor complexe 

care conduc, adeseori, la degradarea condițiilor de detenție, cum ar 

fi: aglomerarea, îmbătrânirea și sporirea populației din penitenciare 

(în unele țări), bande și infracționalitate organizată, extremism și 

radicalizarea în penitenciare, afecțiuni mentale ale deținuților, 

degradarea generală a sănătății sociale și psihice, ca și comportamente 

din ce în ce mai periculoase ale deținuților (Neves & Adams, 2020).

Elemente care determină stresul la locul de muncă

Ca parte a activității lor profesionale, ofițerii pot fi expuși numeroaselor 

elemente care determină stresul la locul de muncă, inclusiv abuz 

verbal, loviri și urmărirea evenimentelor traumatizante sau violente 

(Konda, Reichard, & Tiesman, 2012; Spinaris, Denhof, & Kellaway, 2012, 

in Trounson & Pfeifer, 2017). Având în vedere gama vastă și gravitatea 

provocărilor cu care se confruntă ofițerii, cercetările indică că ofițerii 

din penitenciar percep un nivel semnificativ mai mare de adversitate la 

locul de muncă decât cei care au alte ocupații. Totuși, cercetările recente 

sugerează că această percepție acutizată a adversităților cu care se 

confruntă ofițerii poate fi legată de niveluri sporite de stres, bunăstare 

psihologică diminuată și o gamă de rezultate negative la nivelul 

organizației, cum ar fi absenteismul crescut (de exemplu, angajații nu 

se mai prezintă la locul de muncă, în ciuda faptului că sunt capabili 

să o facă, din punct de vedere fizic și psihologic), prezența absentă la 

locul de muncă (de exemplu, prezentarea la locul de muncă, fără ca 

persoanele să fie atente sau productive) și nemulțumirea referitoare la 

locul de muncă (Trounson & Pfeifer, 2017). 
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Educația joacă un rol important în incluziunea socială și poate transforma viața deținuților, 

ajutându-i să-și modifice comportamentul și să aibă o viață cinstită. “În primul rând, educația 

ajută la prevenirea comportamentului infracțional sau, cel puțin, a comportamentul infracțional 

cel mai pedepsit printr-o pedeapsă privativă de libertate. Aceasta deoarece ajută la acordarea 

capacității  de a câștiga bani din activități cinstite, care sunt necesare pentru un trai adecvat, ca și 

deoarece, cel puțin la un anumit grad, educația consolidează normele care inhibă comportamentul 

infracțional.” (Schuller, 2009; Torrijo & Maeyer, 2019). 

Ofițerii de penitenciar reprezintă exemple importante de potențiali ‘intermediari’ ai participării 

deținuților la învățarea permanentă. Persoanele încarcerate de la orele de educație desfășurate 

în penitenciare au, adeseori, aceleași nevoi și se confruntă cu aceleași provocări ca și elevii din 

orice sală de clasă (McKinney & Cotronea, 2011). Mai mult, educația nu este limitată la sala de 

clasă. Educația este implicită în denumirea instituțiilor și sistemelor care sunt incluse în cadrul 

termenului “penitenciare”. Cu privire la aceasta, ofițerii de penitenciar pot avea și rolul de a asista 

deținuții cu privire la procesul de învățare. Un bun punct de pornire pentru a fi un sprijin eficient 

acordat procesului de învățare al deținuților este de a dedica timp interacționării cu deținuților, 

zilnic, ca și acordarea atenției nevoilor lor educaționale și barierelor lor. 

Promovarea învățării pentru deținuți se poarte dovedi o  sarcină a ofițerilor de penitenciar și, așa 

cum sugerează Braggins and Talbot (2005), acești profesioniști pot facilita procesul de învățare al 

deținuților cu anumite practici, cum ar fi:

•	 Implementarea unei politici de securitate dinamică

•	 Împiedicarea dezordinii

•	 Utilizarea unei comunicări adecvate

•	 Asigurarea activităților corespunzătoare

Totuși, este important să rețineți că un management integrat al procesului de învățare este necesar 

acolo unde serviciile din penitenciar clarifică ceea ce trebuie să facă ofițerii și ceea ce trebuie să 

facă aceștia pentru promovarea învățării, asigurarea sesiunilor de formare și formalizarea unei 

game de oportunități (cum ar fi, mentorat, sprijin, instructori de abilități etc.).

4. Rolul ofițerilor de penitenciar pentru   
     susținerea educației deținuților 
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Obstacole în calea participării deținuților la procesul de educare

În cadrul unui studiu extins efectuat în penitenciarele norvegiene la nivelul tuturor deținuților 

cu cetățenie norvegiană de către Manger, Eikland & Asbjornsen (2018), accentul a fost pus pe cei 

care nu participau la procesul educațional, prin luarea în considerare a următoarelor aspecte:

•	 obstacole instituționale (de exemplu, aranjamente practice insuficiente, lipsa accesului la 

computere și Internet)

•	 obstacole situaționale (de exemplu, educația nu este considerată ca ajutând deținuții în 

cadrul situației lor curente)

•	 obstacolele emoționale (de exemplu, dificultăți la matematici, citire, scriere și de concentrare)

Autorii studiului au observat că, pe lângă sex, vârstă, nivel de educație, dificultăți de învățare 

și durata sentințelor de executat în penitenciar, deținuții care doreau să ia parte la procesul 

educațional percepeau mai mult decât ceilalți limitele obstacolelor instituționale, mai mult 

decât limitele celor situaționale (Manger, Eikland & Asbjornsen, 2018). Ofițerii de penitenciar 

pot juca un rol important pentru motivarea deținuților și, de asemenea, pentru sprijinirea lor 

în vederea raportării anumitor obstacole instituționale și încercării de a le depăși. Obiceiurile de 

muncă inadecvate și lipsa de motivație caracterizează profilul unui deținut (Desir & Whitehead, 

2010) și aceasta le afectează nivelul de implicare în programele educaționale. De aceea, deținuții 

au nevoie de motivație și implicare. Modelul Attention, Relevance, Confidence, and Satisfaction 

(Atenție, Relevanță, Încredere și Mulțumire) (modelul ARCS) este o strategie concentrată pe 

motivație (Keller, 2000, in Desir & Whitehead, 2010), bazată pe următorii pași: atenție, relevanță, 

încredere și mulțumire. Prin adaptarea acestei teorii din mediul educațional la mediul din afara 

sălii de clasă, ofițerii de penitenciar pot: 

•	 Obține interesul inițial al deținuților/cursanților, încorporând relevanța în domeniul lor de 

practică din afara sălii de clasă.

•	 Propune obiective motivaționale care să se potrivească nevoilor cursanților.

•	 Crea încredere, ceea ce asigură un sentiment de stimă de sine.

•	 Promova satisfacția deținuților. Ofițerii de penitenciar trebuie să se implice pentru a înlocui 

teama și amenințările la adresa libertății unei persoane cu promovarea unei realizări personale, 

de exemplu prin sporirea aplicațiilor procesului de învățare în activitățile cotidiene, ca și prin 

transmiterea unui feedback pozitiv (Keller, 2000, in Desir & Whitehead, 2010).
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Chiar dacă programele de sprijin între colegi au o istorie îndelungată, doar recent acestea au 

ajuns în centrul atenției cercetătorilor care doresc să le exploreze utilitatea potențială. Asemenea 

programe sunt dezvoltate pe principiile reciprocității, empatiei și sprijinului emoțional (Blagden 

& Perrin, 2014).  

Definirea sprijinului între colegi

O analiză a literaturii definește sprijinul asigurat de colegi, cel mai adesea, ca o variație a sprijinului 

social și emoțional ce se bazează pe elementele de bază ale reciprocității, rezolvarea în comun 

a problemelor și empatie (Dennis, 2003; Solomon, 2004; DeVilly et al., 2005, in Blagden & Perrin, 

2014). 

O conceptualizare mai pragmatică este cea oferită de Mead, Hilton & Curtis (2001), care au indicat 

sprijinul colegilor ca fiind “un sistem de acordare și primire a ajutorului, bazată pe principiile cheie 

ale respectului, responsabilității partajate și acordului reciproc a ceea ce este de ajutor” (p. 135).

Ce este “sprijinul oferit de colegi”?

Pe baza afirmațiilor lui Riessman (1989), “sprijinul colegilor se referă la un proces prin 

care persoanele care au în comun anumite experiențe sau se confruntă cu aceleași 

provocări se reunesc pentru a acorda și a primi ajutor bazat pe cunoștințele care 

derivă din experiențele partajate”. (p.1)

Un “coleg” este un egal, cineva cu care avem în comun elemente similare demografice sau 

sociale. “Sprijinul” exprimă tipul de empatie, încurajare și asistență resimțite în profunzime,  

pe care oamenii cu experiențe în comun le pot oferi unei alte persoane, în cadrul unei relații de 

reciprocitate. Sprijinul colegilor ca strategie organizată de acordare și primire a ajutorului, poate 

fi înțeles ca extensie a tendinței naturale umane de a răspunde cu compasiune la o dificultate 

partajată. Majoritatea oamenilor care au trecut prin greutăți demonstrează empatie pentru 

ceilalți și resimt nevoia de a-i ajuta, atunci când aceștia se confruntă cu probleme similare. Nu 

5. Programele de sprijinire a colegilor 
    – Sprijinul pentru mentoratul asigurat 
    ofițerilor de penitenciar 
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doar determină beneficii pentru persoana care primește sprijin, dar fac persoana care acordă 

ajutorul să se simtă valorizată și că este nevoie de ea (Riessman, 1965, in Penney 2018). 

Cercetările referitoare la sprijinul colegilor în penitenciare sunt limitate și sunt concentrate, în 

principal, pe diferitele tipuri de sprijin al colegilor care poate fi implementat pentru deținuți, cum 

ar fi sprijinul emoțional, ajutorul acordat acestora pentru educație, activitatea de reorientare, 

consiliere privitoare la sănătate, advocacy și sprijinul care poate fi asigurat pe durata sesiunii de 

orientare la momentul sosirii la penitenciar și/sau ulterior, pe durata executării sentințelor. 

Figura 1 prezintă anumite exemple de scheme de ajutorare a colegilor care pot fi implementate 

cu deținuții:

Au fost prezentate anumite avantaje ale programelor de sprijinire a colegilor (GOV.UK, 2019):

•	 Identitate de sine pozitivă, încredere în sine și abilități de angajabilitate sporite 

•	 Impact pozitiv asupra atitudinilor, implicării și comportamentului pentru persoanele care 

primesc serviciile

•	 Impact pozitiv asupra regimului penitenciar 

Și anumite caracteristici pe care trebuie să le aibă programele de sprijinire a colegilor:

•	 Rezultatele clar definite de nevoile persoanelor sunt sprijinite de schemă 

•	 Un scop predefinit clar pentru interacțiune 

•	 Activitățile sunt orientate asupra satisfacerii nevoilor specifice 

•	 Schemele care durează pe perioada pentru care este necesar sprijinul 

Figura 1 Exemple de scheme de sprijinire a colegilor (Inspectoratul Penitenciarelor din Marea Britanie, 2016, p. 4)

- Primele nopți

- Campionii sănătății

- Campionii recuperării

- Mentorii recuperării după abuzul 
de droguri

- Îngrijitori

- Vocea reală

- Grupul de intervenție de bază

- Reprezentanții aripilor

- Reprezentanții vieții

- Reprezentanții reducerii violenței

- Reprezentanții anti-bullying

- Reprezentanții egalității

- Reprezentanții dizabilităților

- Reprezentanții cetățenilor străini

- Reprezentanții etniei negre și a 
etniilor minoritare

- Reprezentanții țiganilor, rromilor, 
nomazilor

- Reprezentanții pensionarilor mai 
în vârstă/mai tineri

- Reprezentanții de catering

- Reprezentanții bunăstării 
deținuților

Exemple de scheme de sprijinire a colegilor:

- Ascultare

- Informații din interior

- Mentorat pentru colegi

- Consiliere pentru colegi

- Consiliere și ghidare

- Ajutor și consiliere în echipă pentru  
comunitate

- Ajutor pentru obținerea locuințelor  
de către colegi

- Mentori Toe by Toe

- Mentorat de învățare

- Prieteni
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Există dovezi importante asupra utilizării rolurilor colegilor la nivelul deținuților, 

care indică că deținuții asigură educație, sprijin sau consiliere altor deținuți. Totuși, 

utilizarea echipelor de sprijinire a colegilor la nivelul ofițerilor de penitenciar nu a fost 

încă explorată și nu a fost analizată în mod sistematic (de aceea, nu există dovezi 

asupra impacturilor sale pozitive). Astfel, prezentul modul are și un rol explorator și 

intenționează doar să creeze conștientizare asupra avantajelor potențiale ale acestei 

abordări. Intenționează să asigure o alternativă pentru ofițerii de penitenciar, adică 

să transmită anumite informații asupra modului în care se poate sprijini participarea 

deținuților la procesul de educație și de asemenea, încurajează colegii acestora 

(ceilalți ofițeri de penitenciar) să joace același rol de sprijinire a participării deținuților 

în procesul de educație.  

Definirea mentoratului

Mentoratul reprezintă oferirea de sprijin unei alte persoane într-o perioadă de timp limitată, în 

scopul dezvoltării obiectivelor, în vederea promovării schimbării elevului pe baza stimei de sine, 

a respectului și încrederii. Modelul se concentrează pe dezvoltarea personală a mentorului și 

elevului, adaptat caracteristicilor lor și ca parte a intervenției tehnice. Mentoratul este un proces 

bazat pe dezvoltarea abilităților care combină ghidarea, consilierea și coaching-ului, cu succes 

dovedit în termeni de promovare a angajabilității și incluziunii sociale a grupurilor excluse. 

Mentoratul nu reprezintă o relație profesională cu un client sau un model formal de educație. 

Reprezintă o relație, într-o perioadă de timp dată, între o persoană care are mai multă experiență 

sau mai multe cunoștințe și  elev (beneficiarul) care se află, în cele mai multe cazuri, într-o poziție 

vulnerabilă și care are nevoie de abilitățile și capacitățile mentorului (Tolan et al, 2008). Atunci 

când utilizăm expresia “mentorat efectuat de colegi”, ne referim la o formă mai specifică de 

mentorat. O caracteristică a mentoratului efectuat de colegi ar fi, de fapt, că mentorul trebuie să 

se fi aflat într-o situație similară celei prin care trece elevul, ceea ce corespunde ideii de ‘mediu de 

proveniență identic’ (UNODC, 2003). Aici, în vederea realizării unei analize a mentoratului efectuat 

de colegi, vom lua în considerare definiția de mai sus și vom înțelege ‘mentoratul efectuat de 

colegi’ așa cum este descris de Tolan et al (2008) ca mentor de aceeași vârstă și/sau care a fost 

într-o situație similară și/sau care provine dintr-un mediu similar ca elevii lor. Este important 

să reținem că, uneori, unele intervenții nu sunt etichetate ca mentorat asigurat colegilor, dar în 

practică corespund relațiilor bazate pe asemănarea de vârstă și mediu. Observarea acestui tip 

de relații este importantă, de asemenea, pentru sublinierea factorilor care sunt vitali pentru 

definirea unui proces de mentorat de succes (Finnegan, Whitehurst & Deaton, 2010). 

Proiectarea unui program de mentorat între colegi pentru ofițerii de penitenciar 
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Așa cum demonstrează cercetările recente, două tipuri de influențe negative afectează ofițerii, 

la nivel organizațional și de mediu. Echipele de sprijinire a colegilor au fost convinse, parțial, să 

asigure o alternativă ofițerilor anterior ca îngrijorarea și stresul să-i afecteze în mod negativ, la 

locul de muncă și acasă. Pentru aceasta, ofițerii selectați pentru un program de sprijin între colegi 

trebuie să fie ușor de abordat, discreți, să respecte protocoalele de confidențialitate și trebuie 

să fie formați pentru a asculta, asigura sprijin și asistență practică, ca și pentru a putea trimite 

persoanele cărora le acordă mentoratul către asistența profesională, de sănătate mentală, atunci 

când este necesar (Dudley, 2019). 

Modelul mentoratului între colegi concentrat pe dezvoltarea de sine și pe carieră contribuie la:

•	 Stima de sine sporită, 

•	 Un sentiment sporit de responsabilitate,

•	 O cunoaștere sporită a realității,

•	 Definirea obiectivelor realiste,

•	 Asigurarea unui exemplu pentru alte persoane (MPATH, 2017)

Printre avantajele pentru elev, se numără:

•	 Sprijin, încurajare, prietenie

•	 Cunoașterea modurilor de lucru și a altor domenii de cunoștințe

•	 Discutarea și partajarea ideilor

•	 Feedback și critică constructivă

•	 Încredere în sine sporită

•	 Afirmare, progres în carieră și angajament 

•	 Reflectare

Printre avantajele pentru mentor, se numără: 

•	 Sprijin, încurajare, prietenie

•	 Cunoașterea modurilor de lucru și a altor domenii de cunoștințe

•	 Discutarea și partajarea ideilor

•	 Feedback și critică constructivă

•	 Încredere în sine sporită

•	 Afirmare, progres în carieră și angajament 

•	 Reflectare (MPATH, 2017)

Analizarea impactului posibil al programelor de mentorat între colegi asupra sporirii capacității 

ofițerilor de penitenciar de asigurare a securității dinamice
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Conceptul de securitate dinamica se referă la o metodă de lucru prin care personalul dă prioritate 

creării și menținerii comunicării și interacțiunii zilnice cu deținuții, pe baza eticii profesionale înalte 

și se asigură că  există o cantitate suficientă de activități, cu un anumit scop și semnificative pentru 

ocuparea deținuților, limitate de securitatea eficientă. Are în vedere înțelegerea îmbunătățită 

a deținuților și evaluarea riscurilor pe care aceștia le pot implica, ca și asigurarea siguranței, 

securității și bunei ordini, contribuind în acest mod la reabilitarea acestora și pregătirea lor pentru 

eliberare. 

Conceptul de securitate dinamică se bazează pe:

•	 Relații pozitive, comunicare și interacțiune între membrii personalului și deținuți

•	 Profesionalism

•	 Colectarea informațiilor relevante

•	 Informații asupra și îmbunătățirea climatului social din cadrul instituției penitenciare  

•	 Fermitate și corectitudine

•	 Înțelegerea situației personale a deținutului 

•	 Comunicare, relații pozitive și schimb de informații între toți deținuții (Ministerul de Justiție, 

Republica Croația 2014, în COE, 2018).

La momentul implementării sale în mod eficient, securitatea dinamică permite deținuților să se 

simtă confortabil atunci când abordează personalul penitenciarului anterior ca problemele să 

se amplifice. De aceea, este important ca un mentor între colegi să profite de orice ocazie pentru 

încurajarea elevilor să interacționeze direct cu deținuții, să fie conștienți de ceea ce se petrece 

în penitenciar și să se asigure de faptul că deținuții sunt menținuți activi, într-un mod pozitiv. 

(UNDPKO, 2013, in COE, 2018).

Regulile Europene ale Penitenciarelor (2006) Regula 51: “(2) Securitatea care este 

asigurată de barierele fizice și alte mijloace tehnice va fi completată de securitatea 

dinamică asigurată de membri atenți ai personalului care cunosc faptul că deținuții 

se află sub controlul lor.”
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6.1. Respectați să asigurați-vă că ai  
        dvs. colegi respectă Drepturile 
        Omului în Penitenciare 

În cadrul statelor membre ale Consiliului Europei, respectarea standardelor 

referitoare la drepturile omului, în centrele de detenție, este monitorizată 

de Comitetul pentru Prevenirea Torturii și Tratamentelor sau Pedepselor 

Inumane sau Degradante (2020), iar în timp, rapoartele sale au devenit din 

ce în ce mai importante. Există anumite cerințe fizice, de bază, care trebuie 

îndeplinite dacă statul respectiv se va conforma obligației de a respecta 

demnitatea individului deținut și de a-și îndeplini obligația de prudență 

și diligență. Aceste cerințe includ asigurarea cazării, a condițiilor igienice, 

a hainelor și a unui pat, a alimentelor, băuturilor și exercițiilor fizice. 

Atunci când o autoritate judecătorească trimite o persoană în penitenciar, 

standardele internaționale sunt clare cu privire la faptul că pedeapsa 

impusă trebuie să reprezinte doar privarea de libertate. Pedeapsa cu 

închisoarea nu trebuie să includă riscul de abuz fizic sau emoțional efectuat 

de membrii personalului sau de alți deținuți. Nu trebuie să includă riscul 

de afecțiuni grave sau chiar decesul din cauza condițiilor fizice sau a lipsei 

de îngrijire adecvată. Deținuții nu trebuie să facă obiectul condițiilor de trai 

care să fie în sine inumane și degradante (Coyle & Fair, 2018). 

Prezentăm aici principalele instrumente internaționale și articolele lor 

referitoare la Drepturile Omului în Penitenciar. 

Convenția Internațională asupra Drepturilor Civile și Politice  (1966) 

afirmă, în Articolul 10, “Toate persoanele private de libertate vor fi tratate 

cu umanitate și prin respectarea demnității inerente a tuturor oamenilor.”

6. Cum să fiți mentor al colegilor din 
     penitenciarul dvs. și cum să motivați 
     colegii și deținuții pentru procesul de 
     învățare permanentă – Câteva sfaturi  
     de urmat. 
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Regulile Nelson Mandela (2015), în Regula 1, afirmă că “Toți deținuții trebuie să fie tratați cu 

respect, dată fiind demnitatea și valoarea lor inerentă în calitate de ființe umane. Niciun deținut nu 

va fi supus, și toți deținuții vor fi protejați împoptriva torturii și altor tratamente ori pedepse crude, 

inumane sau degradante, pentru care nu pot fi invocate niciun fel de circumstanțe justificatoare. 

Siguranța și securitatea deținuților, angajaților, prestatorilor de servicii și a vizitatorilor trebuie să 

fie asigurată permanent.”

În Principiile de Bază pentru Tratamentul aplicat Deținuților (1990), regăsim Principiul 1: “Toți 

deținuții vor fi tratați cu respectul datorat demnității și valorii lor inerente de ființe umane.”

În Lista Principiilor pentru Protejarea Tuturor Persoanelor împotriva Oricărei Forme de 

Detenție sau Privare de libertate (1988), Principiul 1 spune: “Toate persoanele din orice formă de 

detenție sau privare de libertate vor fi tratate într-o manieră umană și prin respectarea demnității 

inerente a oamenilor.”

Așa cum putem vedea, conducerea penitenciarelor trebuie să opereze într-un cadru etic cu 

privire la respectarea și promovarea drepturilor omului. Respectarea drepturilor omului este 

vitală deoarece, fără un context etic puternic, situația în care unui grup de oameni îi este acordată 

o putere considerabilă asupra unui alt grup de oameni se poate transforma foarte repede în abuz 

de putere. Conducerea și activitatea din penitenciare fac referire, în principal, la gestionarea 

ființelor umane, fie ele membri ai personalului sau deținuți. Bărbații, femeile și copiii care se află 

în detenție sunt toți ființe umane. Calitatea lor de ființe umane se extinde mult dincolo de poziția 

lor de deținuți. La fel, membrii personalului sunt ființe umane. De aceea, la momentul luării 

deciziilor referitoare la tratamentul aplicat ființelor umane, există o considerație fundamentală. 

Prima întrebare care este adresată întotdeauna este “Facem bine ceea ce facem?” Atunci când 

lipsește confirmarea, există un risc autentic ca drepturile omului să fie încălcate.

Atunci când un stat își privează cetățenii de libertate, acesta își asumă responsabilitatea de a se 

îngriji de starea lor de sănătate. Dreptul la o stare bună de sănătate este important, de asemenea, 

pentru toată lumea și afectează modul în care se comportă oamenii, ca și capacitatea lor de a 

funcționa ca membri ai comunității. Prin natura sa, privarea de libertate poate avea un efect 

nociv asupra bunăstării fizice și mentale a deținuților. Deținuții ajung adeseori în penitenciar cu 

probleme de sănătate preexistente, care pot să fi fost determinate de neglijență, abuz sau stilul de 

viață anterior al deținutului. În multe țări, un procent mare al celor din penitenciare sunt infectați 

cu boli transmisibile, cum ar fi tuberculoză, hepatită și HIV/SIDA. Administrațiile penitenciarelor au 

o responsabilitate înaintea celor care ajung acolo (deținuți, mai ales, dar și membrii personalului 

și vizitatori) de a asigura faptul că nu sunt expuși riscului de infectare. Deținuții nu trebuie să iasă 

din penitenciar într-o stare de sănătate mai proastă decât cea cu care au intrat acolo. Nereușita 

de a gestiona aceste condiții va semnifica că deținuții devin probleme de sănătate ale comunității 

din cauza contactului dintre penitenciar și societatea mai vastă, prin intermediul membrilor 
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personalului și a vizitatorilor, ca și prin eliberarea deținuților, la un moment dat. Administrațiile 

penitenciarelor au responsabilitatea, astfel, nu doar de a asigura asistența medicală, dar și de a 

crea condițiile care să promoveze bunăstarea deținuților și a membrilor personalului (Coyle & 

Fair, 2018).

Cu privire la drepturile membrilor personalului, formarea corespunzătoare a personalului 

reprezintă o cerință și un drept care continuă de la momentul primei recrutări până la cel 

al pensionării finale. Trebuie să existe serii regulate de ocazii pentru dezvoltarea continuă a 

personalului de toate vârstele și de toate gradele. Aceasta  va ajuta la sporirea conștientizării, de 

către membrii personalului, cu privire la cele mai noi tehnici. De asemenea, va asigura formare 

cu privire la anumite abilități pentru membrii personalului care activează în domenii specializate, 

dar și ocazii pentru membrii seniori ai personalului să-și dezvolte abilitățile de management. Pe 

baza Regulilor Nelson Mandela, Regula 75: “1. Toți membrii personalului din penitenciare vor 

deține un standard adecvat de educație și vor avea la dispoziție abilitatea și mijloacele de a-și 

duce la îndeplinire îndatoririle, într-o manieră profesională. 2. Anterior deținerii posturilor, toți 

membri penitenciarelor vor primi sesiuni de formare corespunzătoare, personalizate îndatoririlor 

lor generale și specifice, care vor trebui să reflecte dovezile contemporane bazate pe cele mai 

bune practici din științe penale. Doar acei candidați care promovează cu succes testele teoretice și 

practice, la finalul respectivelor sesiuni de formare, vor avea dreptul de a ocupa posturi în cadrul 

penitenciarelor. 3. Administrația penitenciarelor va asigura furnizarea continuă a cursurilor de 

formare la locul de muncă, în vederea menținerii și îmbunătățirii cunoștințelor, ca și a capacității 

profesionale a membrilor personalului său, după ocuparea posturilor și pe durata carierei lor.” 

Mai mult, și ca principiu fundamental, instrumentele internaționale privitoare la drepturile omului 

nu lasă loc pentru dubiu sau incertitudine referitor la tortură și rele tratamente. Acestea indică 

clar că nu există absolut nicio situație în care tortura sau alte tratamente crude, inumane sau 

degradante sau pedepsele de acest fel să poată fi vreodată justificate. Tortura este definită ca un 

act prin care durere sau suferință, fie ea fizică sau mentală, este produsă în mod intenționat unei 

persoane, alta decât durerea sau suferința inerentă situației de privare de libertate sau detenție 

(Coyle & Fair, 2018).

Anumite linii directoare cheie care pot fi aplicate cu privire la respectarea drepturilor omului în 

penitenciare sunt următoarele:

•	 Tratați toate persoanele cu umanitate și prin respectarea demnității lor umane

•	 Fiți corect și politicos cu colegii, membrii personalului și deținuții 

•	 Implicați-vă proactiv cu deținuții și căutați să-i cunoașteți ca indivizi

•	 Comunicați cu compasiune deținuților veștile sensibile sau neplăcute 

•	 Tratați celulele deținuților cu respect 

•	 Oferiți un sprijin special celui mai vulnerabil grup (Inspectoratul Penitenciarelor din Marea 

Britanie, 2017).
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Înțelegerea nevoilor care motivează comportamentul uman asigură administratorilor 
de penitenciare și personalului din acestea un instrument foarte util pentru 
gestionarea deținuților din moment ce ajută la explicarea comportamentelor 
adecvate și inadecvate ale deținuților.

Pe baza afirmațiilor lui Hoke & Demory (2014) și dintr-o perspectivă mai generală, nevoile de 

bază ale anumitor deținuți sunt: nevoi fizice, nevoi de securitate și siguranță, nevoi sociale, 

întreținere, cazare, haine curate, alimentație, programe pentru deținuți, formare, printre altele. 

Atunci când nevoile deținuților nu sunt satisfăcute, câteva dintre următoarele comportamente 

pot avea loc: vandalizarea proprietății penitenciarului, furt, comportament violent, gălăgie, abuz, 

lupte, comportament sexual inadecvat, manipularea membrilor personalului, încercări de rănire 

personală, intimidarea altor persoane, contrabandă, acumularea de bunuri, meșteșugirea de 

arme (Hoke & Demory, 2014). De asemenea, în conformitate cu studiul realizat de Hoke și Demory, 

(2014), principalele avantaje ale îndeplinirii și gestionării nevoilor deținuților vor determina 

următoarele avantaje: grad de curățenie sporit, mai puține plângeri, motivația de a lucra, abilități 

de reintegrare îmbunătățite, moral mai bun, penitenciar mai sigur, număr de incidente redus, 

gestionare mai bună a riscurilor, mediu de lucru mai bun pentru personal, mai puține confruntări, 

constanță sporită, imagine publică mai bună și nivel mai redus de stres. 

Pe baza afirmațiilor lui Burt (1977), conceptul despre sine este adeseori distorsionat în penitenciar 

și, de aceea, una dintre nevoile fundamentale ale deținuților este de a lucra asupra dezvoltării 

personalității și creșterii personale. Prin acordarea atenției sporite procesului de învățare, 

aspectul central al prezentului modul, Roth (1970) raportează că deținuții se consideră, de obicei, 

eșecuri din punct de vedere educațional și că “Îmbunătățirea de sine urmează respectului de sine 

în procesul de reabilitare, iar ocazia de finalizare a educației liceale a fiecărei persoane reprezintă 

un pas necesar” (Roth, 1970, in Burt, 1977).

Pe baza ierarhiei nevoilor dezvoltată de Maslow’s (1943), oamenii au nevoie, în primul rând, să-și 

satisfacă nevoile de bază (fiziologice, de siguranță, de apartenență și stimă de sine). Este important, 

aici, să clarificăm faptul că atenția acordată acestor nevoi poate fi relevantă anterior ca deținuții 

să fie motivați de și să poată lucra spre atingerea actualizării de sine, adică să încerce să-și ducă 

la îndeplinire potențialul. De fapt, chiar dacă poate părea controversat să privim penitenciarul ca 

un mediu de dezvoltare personală, acolo unde actualizarea de sine este cu adevărat posibilă și 

6.2. Îndepliniți și asigurați-vă că ai dvs. colegi 
         îndeplinesc nevoile deținuților 

Experiența a demonstrat că, dacă un penitenciar nu îndeplinește nevoile umane de bază 

ale deținuților, deținuții vor găsi o modalitate de a-și satisface nevoile în moduri care pot fi 

nefavorabile pentru funcționarea ordonată a respectivului penitenciar.  
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promovată, deținuții îl pot utiliza ca ocazie de învățare a abilităților noi, de implicare în rolurile 

de sprijinire a colegilor sau de gestionare a problemelor emoționale prin consiliere psihologică, 

ceea ce are un impact pozitiv asupra procesului de desistare  (Soyer 2014, in Van Ginneken, 2015).

O altă nevoie importantă de menționat aici este cea a informațiilor necesare: Lehmann (2000, in 

Sambo, Usman & Rabiu, 2017) a clarificat faptul că, în general, persoanele încarcerate au aceleași 

interese de citire și aceleași nevoi de informare ca și persoanele aflate în libertate. Totuși, se poate 

considera că deținuții sunt dezavantajați cu privire la acest aspect prin aceea că nu au acces la 

bibliotecile din comunitatea exterioară. Ajogwu (2005, în Sambo, Usman & Rabiu, 2017) a afirmat 

că nevoile de informare ale deținuților variază de la nevoi de informații juridice, la nevoi de 

informații religioase, nevoi de informații de sănătate, nevoi de informații educaționale, nevoi de 

informații vocaționale, nevoi de informații recreaționale și nevoi de informații financiare (Sambo, 

Usman & Rabiu, 2017).

Îndeplinirea nevoilor umane de bază ale deținuților 

Pentru a profita la maxim de puterea îndeplinirii nevoilor umane de bază ale deținuților, este 

important să înțelegem că deținuții care se comportă inadecvat în timp ce încearcă să-și 

satisfacă nevoile umane de bază doar încearcă să-și îndeplinească nevoile. Formele variate de 

comportamente ce determină satisfacerea nevoilor vor continua până la momentul când acestea 

vor fi satisfăcute, iar o anumită parte a tuturor comportamentelor ce determină satisfacerea 

nevoilor va încălca regulile penitenciarului. Modul de reducere a comportamentului de îndeplinire 

a nevoilor în timp ce regulile sunt încălcate este luarea măsurilor de asigurare a faptului că nevoile 

umane de bază ale deținuților sunt satisfăcut într-un mod legitim. Un alt element care trebuie 

reținut este că, chiar dacă îndeplinirea nevoilor umane de bază este, de obicei, ceva individual, 

oamenii cu nevoi similare au tendința de a se grupa pentru a identifica moduri de satisfacere 

a respectivei nevoi partajate. Brusc, un deținut individual care încearcă să păcălească un ofițer 

pentru a primi o porție suplimentară de mâncare se transformă într-o revoltă care implică o 

întreagă unitate de celule sau o întreaga facilitate penitenciar. O înțelegere a nevoilor umane 

de bază ne ajută să evităm comportamentul nedorit al deținuților, pe de o parte, în timp ce 

încurajează comportamentul dorit al deținuților, pe de cealaltă parte. 

Anumite strategii și etape importante care pot fi urmate în vederea facilitării îndeplinirii nevoilor 

deținuților sunt:

•	 Înțelegerea impactului experiențelor de viață, cum ar fi traumele, abuzul și afecțiunile mentale 

•	 Petrecerea timpului necesar pentru explicarea modului în care și de ce deținutul a făcut o 

greșeală dacă acesta a încălcat o regulă
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•	 Încurajarea deținuților să reflecteze asupra consecințelor comportamentelor lor 

•	 Încrederea în posibilitatea de reabilitare și sprijinirea deținuților să-și realizeze obiectivele

•	 Încurajarea deținuților să-și asume responsabilitatea pentru reabilitarea lor

•	 Încurajarea deținuților să contribuie pozitiv la comunitatea penitenciarului 

•	 Încurajarea deținuților să-și asume responsabilitatea pentru îndeplinirea propriilor lor nevoi 

•	 Sprijinirea și motivarea deținuților pentru a se implica pozitiv în activitățile care pot ajuta la 

pregătirea lor pentru eliberare

•	 Asigurarea sprijinului pentru reabilitarea deținuților și aspectele referitoare la relocare 

•	 Conștientizarea serviciilor disponibile în penitenciar și utilizarea acestora pentru a ajuta 

deținuții (Inspectoratul Penitenciarelor din Marea Britanie, 2017).

6.3. Respectarea și asigurarea faptului că ai dvs. colegi 
         respectă echipele multidisciplinare   

O echipă multidisciplinară poate fi definită ca un grup alcătuit din membri cu abilități, calificări 

și experiență complementare. Colaborarea multidisciplinară semnifică o echipă alcătuită din 

membri cu diferite medii de proveniență profesionale și diferite abilități care se pot compensa 

unii pe alții și care lucrează împreună în aceeași direcție, în vederea atingerii acelorași obiective 

(Jackson, May & Whitney, 1995). Diversitatea este un instrument excelent pentru crearea unei 

atmosfere în care membri înțeleg și devin amabili și de ajutor. Acest principiu este util, mai ales 

într-un mediu de corecție în care regăsim profesioniști cu diferite competențe, roluri și medii de 

proveniență. De asemenea, principiul aduce avantaje pentru mentoratul între colegi deoarece 

permite profesioniștilor să învețe din experiența colegilor lor și din abilitățile fundamentale 

diferite. Activitatea echipei multidisciplinare aplicată într-un context de corecție permite 

ajungerea la centrul multor probleme și luarea deciziilor referitoare la anumite subiecte, într-

un mod colectiv, cu ajutorul mai multor perspective și a punctelor de vedere diferite. De fapt, 
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mediile de proveniență diferite ale profesioniștilor ajută la obținerea mai multor opinii care se pot 

dovedi avantajoase pentru rezolvarea problemelor, încurajând inovația și finalizarea eficientă a 

proiectelor și programelor, din punctul de vedere al costurilor (Stempfle, & Badke-Shaub, 2004; 

Tang & Hsiao, 2013).

Caracteristicile unei echipe multidisciplinare sunt următoarele:

•	 O echipă multidisciplinară este alcătuită din membri care au abilități și cunoștințe individuale 

ce pot fi utilizate colectiv, pentru binele unui anumit context 

•	 Activitatea sa se bazează pe principii partajate

•	 Colaborarea și crearea împreună reprezintă elementele de bază ale unei echipe 

multidisciplinare 

•	 Toate abilitățile, cunoștințele și know-how-ul diferite aduc valoare fiecărui membru, astfel 

încât toți membrii să poată activa cel mai bine într-o situație dată (Bhasin, 2019).

Câte sfaturi de urmat în vederea activării cu respect în cadrul unei echipe multidisciplinare sunt:

•	 Clarificarea rolurilor și a limitelor, stabilirea clară a ceea ce fac ceilalți membri ai echipei 

•	 Conștientizarea dinamicii de putere și a identității dvs. profesionale 

•	 Aflarea valorii contribuțiilor tuturor membrilor, evitați să-i judecați pe ceilalți profesioniști 

•	 Conștientizarea procesului decizional, de exemplu dacă cineva dorește să aibă întreaga 

responsabilitate sau altcineva dorește să se ascundă în spatele deciziilor luate de alte 

persoane 

•	 Recunoașterea diferenței dintre opiniile profesioniștilor deoarece unii dintre aceștia pot avea 

priorități diferite 

•	 Atenție acordată eficacității echipei și informațiilor transmise de deținuți (CommunityCare, 

2005).

6.4. Relațiile contează! – Stabiliți și asigurai-vă că ai dvs. 
         colegi stabilesc relații profesioniste și constructive  
         cu deținuții 

Mulți indicatori ai succesului unui sistem penitenciar apar în eforturile personalului penitenciarului 

de a lucra în mod constructiv cu deținuții, ca și de exercitare a raționamentului și discreției lor la 

momentul când fac aceasta. De aceea, este important ca fiecare profesionist să dezvolte și să 

susțină relații profesioniste în contextul penitenciarului. Ofițerii de penitenciar interacționează și 
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încearcă să înțeleagă deținuții pe durata activităților lor, prin:

•	 Plimbări regulate prin zona desemnată pentru a fi patrulată de aceștia 

•	 Discuții cu deținuții, obținerea încrederii lor, ca și construirea relaționării cu lor 

•	 Verificarea bunăstării fizice a deținuților pe durata adunărilor și a numărării persoanelor 

•	 Menținerea unei abordări constante la adresa comportamentului inadecvat  

•	 Încurajarea comportamentului pozitiv și gestionarea comportamentului negativ 

•	 Implicarea în procesul de managementul cazurilor 

•	 Urmărirea cererilor într-o manieră oportună

•	 Menținerea calmului pe durata incidentelor (Australian Capital Territory, 2011, in COE, 2018).

Putem spune că plasarea accentului pe nevoia ca personalul penitenciarului să creeze relații 

pozitive cu deținuții reprezintă un element esențial al securității dinamice. 

Anumite abilități importante care vă vor ajuta să creați relații adecvate cu colegii și deținuții dvs.: 

Abilități interpersonale

Este important ca personalul care lucrează cu deținuții să aibă un nivel înalt de abilități 

interpersonale. Locul lor de muncă poate fi solicitant, intens și concomitent, poate aduce foarte 

multe satisfacții. Membrii personalului trebuie să-și mențină întotdeauna profesionalismul și 

corectitudinea. Dacă personalul este încrezător și asertiv în cadrul abordărilor lor, memebrii 

acestuia vor constata că conflictele sunt limitate, ca și că pot gestiona situațiile volatile pe 

măsură ce acestea apar. Membrii personalului trebuie să fie familiarizați cu și trebuie să înțeleagă 

diferite grupuri (inclusiv religioase, etnice, culturale) pe care le pot întâlni în penitenciarul lor. 

Personalul trebuie să cunoască și să înțeleagă modul în carer comportamentul și abilitățile de 

comunicare și interpersonale afectează așteptările și obstacolele unei persoane care pot interfera 

cu comunicarea. Ofițerii trebuie să fie conștienți de posibila interpretare a comportamentului lor 

nonverbal pe durata comunicării cu deținuții. Comunicarea, verbală și nonverbală, este un proces 

cu două căi (COE, 2018). Abilitățile interpersonale fundamentale sunt următoarele: 

•	 Exprimare clară

•	 Exprimare concisă

•	 Sondare

•	 Ascultare 

•	 Rezolvarea diferențelor de opinie

•	 Rezolvarea conflictelor 

•	 Negocierea influențelor
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•	 Rezistarea la manipulare

•	 Înțelegerea limbajului corporal 

•	 Dezvoltarea relaționării

•	 Asertivitate

•	 Gestionarea situațiilor complicate 

•	 Controlarea emoțiilor

•	 Amorsarea furiei

•	 Conducerea discuțiilor

•	 Influențarea grupurilor

•	 Conștientizarea limbajului corporal 

•	 Abilități adecvate de ascultare  (COE, 

2018).

Abilități de Ascultare Activă

În mod evident, ascultarea se bazează pe 

auzirea și înțelegerea a ceea ce spun ceilalți. 

Auzirea devine ascultare doar atunci când o 

persoană acordă atenție la ceea se spune și 

urmează îndeaproape discuțiile. Reprezintă 

o parte importantă a comunicării eficiente. 

Ascultarea activă implică conștientizarea 

tuturor mesajelor nonverbale pe care le 

transmit oamenii, ca și înțelegerea a ceea ce 

spun aceștia. Următoarele elemente sunt 

importante pentru menținerea abilităților de 

ascultare activă: 

•	 Concentrarea cu atenție pe ceea ce spune 

persoana 

•	 Menținerea unui contact vizual 

confortabil 

•	 O postură relaxată, aplecarea ușoară spre 

interlocutor

•	 Utilizarea gesturilor adecvate, cum ar fi 

datul din cap sau zâmbetul

•	 Nu întrerupeți

•	 Permiteți existența momentelor de liniște

•	 Adresați întrebări cu răspuns deschis 

(Ce, cum, când, unde? Puteți spune mai 

multe…? Ce exact vreți să spuneți atunci 

când afirmați…? Pot clarifica cu dvs. că 

vreți să spuneți...? etc.)

•	 Indicați persoanei ceea ce ați auzit

•	 Adevărul declarațiilor

•	 Sinceritatea persoanei care vorbește

•	 Dacă ceea ce este spun se potrivește 

situației 

•	 Toate acestea permit căutarea ipotezelor 

și reflectarea în cadrul contextului în 

care deținuții acționează și modul în care 

aceasta îi afectează (COE, 2018).

În cadrul ascultării active,  o întrebare 

corespunzătoare este una care ajută persoana 

să afle mai multe despre respectivul subiect. 

Actul de a adresa o întrebare implică faptul că 

cel care pune întrebarea: 

•	 Nu cunoaște răspunsul

•	 Dorește să-l afle

•	 Crede că există cel puțin un răspuns 

adevărat 

•	 Crede că persoana care răspunde poate 

și va furniza  răspunsul/un răspuns 

•	 Crede în autenticitatea presupunerilor 

din cadrul întrebărilor (COE, 2018). 

Abilități de gestionare a conflictelor

Gestionarea conflictelor necesită următoarele 

abilități: 

•	 Abilitatea de a părea calm, de a menține 

un limbaj al corpului integru și un contact 

vizual adecvat  
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•	 Abilitatea de a fi obiectiv asupra 

confruntării (și oricărei escaladări) și de 

a avea întotdeauna obiectivul general în 

vedere  

•	 Ascultarea activă

•	 Propoziția cu trei părți (‘Înțeleg…, dar 

totuși, cred că ….. Deci, cred că ar trebui 

să…’)  (COE, 2018).

6.5. Fiți și asigurați-vă că 
ai dvs. colegi sunt modele 
prosociale!  

Practica prosocială sau constituirea 

modelului prosocial reprezintă procesul prin 

care profesioniștii aduc la suprafață ce e cel 

mai bun din oameni prin acționarea ca model 

de urmat pozitiv și motivant, iar aceasta 

devine recunoscută, din ce în ce mai mult, 

ca o abilitate esențială referitoare la lucrul 

cu infractorii. Teoria modelului prosocial a 

apărut din studiile efectuate de ofițerii de 

probațiune din Australia și Canada, acolo 

unde s-a observat că era mai puțin probabil 

ca deținuții repartizați anumitor ofițeri de 

probațiune să recidiveze, spre deosebire 

de alții. S-a constatat că respectivii ofițeri 

de probațiune aveau o atitudine prosocială 

constantă în interacțiunile lor, ca și un grad 

superior de empatie și sprijineau exprimarea 

și acțiunile prosociale (Trotter, 2009). 

Prin descurajarea comportamentului și 

atitudinilor antisociale, acest model ajută în 

mod activ deținuții să învețe comportamente 

noi și să înțeleagă modul în care gândurile și 

emoțiile lor influențează modurile în care se 

comportă. Modelul prosocial poate fi aplicat 

în relațiile de sprijinire între colegi, între ofițerii 

de penitenciar, în vederea îmbunătățirii 

relației și a eficacității intervențiilor. Printre 

activitățile prosociale pe care un mentor al 

colegilor trebuie să le adopte se regăsesc 

următoarele:

•	 Respectarea termenelor

•	 Încercarea de a rezolva probleme

•	 Empatizare cu victima

•	 Acceptarea responsabilității pentru 

propriile acțiuni

•	 Adoptarea unei perspective sociale

•	 Controlarea comportamentului 

inadecvat

•	 Exprimarea empatiei

•	 Dezvoltarea discrepanței

•	 Evitarea certurilor

•	 Gestionarea rezistenței

•	 Sprijinirea atitudinilor și 

comportamentelor prosociale

•	 Atitudine pozitivă, de viitor, la adresa 

schimbării

•	 Exemplul propriu

•	 Comunicare activă

•	 Respectarea ființei umane

•	 Respectarea legii și a Regulilor

•	 Punctualitate

•	 Seriozitate

•	 Constanță

•	 Corectitudine

•	 Clarificarea tuturor aspectelor

•	 Asertivitate

•	 Model pozitiv din partea personalului cu 

privire la ce doresc să facă ceilalți 

•	 Încurajarea activă a comportamentului 

adecvat (COE, 2018)
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6.6. Cum îi puteți încuraja pe ceilalți pentru învățarea 
         permanentă

În această secțiune, prezentăm anumite indicații și sugestii pentru încurajarea învățării 
permanente, a unei abordări asupra învățării care să se extindă de-a lungul întregii vieți, ca 
parte a activității și traiului cotidian, pentru colegii ofițeri de penitenciar și pentru deținuți. 
Putem avea în vedere aici învățarea permanentă cu o perspectivă dublă, inclusiv cunoștințele 
necesare pentru avansarea pe traseul educațional și de formare, ca și abilitățile necesare pentru 
ca procesul învățării de-a lungul întregii vieți să-și aducă contribuția în cadrul societății și la locul 
de muncă (Schenck, 2005). În mediul penitenciar, educația și formarea trebuie să fie caracterizate 
de asigurarea oportunităților de dezvoltare a abilităților personale, cum ar fi încredere în sine, 
rezolvarea problemelor, creativitate, ca și de îmbunătățirea capacității de a învăța și de a evalua 
informațiile dintr-o perspectivă permanentă. 

Încurajarea învățării permanente pentru deținuți, cu o abordare care face referire la persoana 
completă într-un context în care identitățile sunt adeseori fragmentate (Schuller, 2009), pe lângă 
avantajul adus vieții persoanei, poate contribui la bunăstarea socială și economică a societății. 
Încurajarea învățării de-a lungul întregii vieți, pentru ofițerii de penitenciar, poate îmbunătăți 
bunăstarea  ofițerilor de penitenciar, la locul de muncă, ca și funcționarea sistemului și mediul 
profesional. 

Prin acordul asupra faptului că motivația constantă de a învăța, ca și abilitățile corespunzătoare 
de învățare, par să fie cerințe esențiale pentru integrarea în societatea curentă, este important să 
facem eforturile necesare pentru a ne asigura că deținuții în contextul penitenciar, ca și oricare 
altă persoană din lumea exterioară, primesc cunoștințele și abilitățile necesare pentru a face față 
situațiilor de viață și profesionale dintr-o societate în transformare constantă, prin transmiterea 
sentimentului existenței unui aspect mai important în societate, a unei eficacități proprii 
superioare, a unei identificări mai puternice cu normele sociale, ca și prin sporirea sumelor de 
bani care pot fi câștigate potențial și astfel, prin capacitatea de a trece la un mediu cu o prezență 
mai redusă a comportamentelor infracționale (Schuller, 2009).

Trebuie să fie clar că lipsa acestor abilități și cunoștințe, dintr-o perspectivă a învățării permanente, 
va semnifica, probabil, excluderea sau marginalizarea din sistemul educațional de masă, ca și de 
pe piața muncii. 

Deoarece considerarea învățării de-a lungul întregii vieți ca instrument eficient împotriva 
infracționalității necesită intervenție pe mai multe fronturi, putem afirma că ofițerii de penitenciar 
reprezintă una dintre precondițiile pentru satisfacerea nevoilor educaționale ale deținuților și 
construirea rețelelor utile de sprijin. Anterior transmiterii anumitor indicații asupra promovării 
învățării permanente pentru deținuți, este important să recunoaștem faptul că există multe 
provocări care trebuie gestionate în cadrul unei asigurări eficiente a oportunităților de învățare și 
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implicare a deținuților. Una dintre aceste provocări reprezintă mișcarea deținuților din moment 
ce aceștia pot fi mutați de la un penitenciar la altul fără preaviz sau doar prin transmiterea 
unei notificări cu puțin timp înainte. Deținuții pot fi eliberați, de tribunal, fără a mai reveni la 
penitenciar. Aceștia pot avea probleme de sănătate și, ca și consecință, o ocazie mai redusă de 
a se implica în consolidarea procesului de învățare permanentă. Durata sentinței unui deținut 
influențează, de asemenea, ocazia de a se implica în programele de învățare permanentă, de 
exemplu dacă un deținut este condamnat la o perioadă de mai puțin de douăsprezece luni, există 
mai puține oportunități de implicare în procesul de învățare în afara contextului penitenciarului 
(O’Grady, 2013). A fost dovedit faptul că mutarea deținuților între penitenciare, așa cum are loc în 
mod frecvent și producând întreruperi, le afectează realizările educaționale (Schuller, 2009). Prin 
conștientizarea acestor provocări existente, ca și că nu întregul proces de învățare are loc într-o 
sală de clasă, este important să se asigure faptul că ofițerii de penitenciar, alături de personalul 
educațional, pot sprijini deținuții pentru dezvoltarea lor de învățare de-a lungul întregii vieți. 
Ofițerii de penitenciar reprezintă exemple importante ale ‘intermediarilor’ potențiali ai acestui 
proces. De fapt, aceștia nu fac parte direct din serviciile de învățare permanentă, dar  pot juca 
un rol crucial în promovarea învățării, fiind ghizi, surse de informații și mentori (Schuller, 2009).

Condițiile principale pentru o strategie de succes referitoare la procesul de învățare al deținuților 
sunt angajamentul și competența personalului din penitenciar (Schuller, 2009). Pe baza afirmațiilor 
lui Schober, Finsterwald, Wagner, Lüftenegger, Aysner și Spiel (2007), printre strategiile destinate 
promovării învățării permanente, regăsim următoarele, acestea putând fi aplicate în acest caz 
specific rolului ofițerilor de penitenciar în ceea ce privește încurajarea deținuților pentru învățarea 
de-a lungul întregii vieți:

•	 Încurajarea unei orientări asupra obiectivului procesului de învățare 

•	 Încurajarea  intereselor deținuților

•	 Încurajarea unei teorii implicite flexibile 

•	 Încurajarea eficacității de sine și a încrederii în propriile abilități 

•	 Încurajarea metacogniției

•	 Încurajarea  strategiilor de învățare

•	 Încurajarea abilităților asociate învățării prin cooperare 

•	 Transmiterea feedback-ului

Dintr-o perspectivă mai specifică, pentru a promova procesul de învățare permanentă al 
deținuților, ofițerii de penitenciar pot și să:

•	 Încurajeze dezvoltarea unei stime de sine adecvate 

•	 Încurajeze încrederea într-o viață viitoare mai bună (Schuller, 2009)

•	 Încurajeze deținerea procesului de învățare ceea ce semnifică încurajarea deținuților să fie 
responsabili pentru propriul lor proces de învățare 

•	 Demonstreze recompensa asumării unei asemenea responsabilități 
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•	 Încurajeze învățarea din greșeli și să le transforme în oportunități 

•	 Sugereze și să recunoască anumite instrumente de învățare, ca și anumite sfaturi, care să 
ajute la învățarea într-un mod mai eficient și mai ușor (de exemplu, repetiția mentală)

•	 Ajute la stabilirea sau propunerea obiectivelor de învățare (Wabisabi Learning, 2021)

•	 Promoveze o abordare pe durata vieții care să perceapă infractorul ca putându-se schimba, 
în timp, ca și având anumite nevoi, în anumite etape 

•	 Înțeleagă infractorul în cadrul contextului său cultural și social, ca și cu privire la potențialul 
său și progresul din lumea exterioară 

•	 Fie conștient de pluralismul de metode și de importanța unei comunicări clare (Schuller, 2009)

Atunci când reflectăm la procesul de reintegrare, pentru ca procesul de învățare permanentă 
să aibă o posibilitate rezonabilă de a îmbunătăți situația privitoare la infracționalitate, este 
important să recunoaștem faptul că deținuții trebuie să facă parte din rețele și grupuri sociale care 
le vor sprijini desistarea și nu invers. Ofițerii de penitenciar pot contribui aici prin transmiterea 
importanței dezvoltării legăturilor sociale și a rețelelor externe de sprijin (Schuller, 2009). 

Dintr-o perspectivă de încurajare a învățării permanente la nivelul colegilor ofițerilor de penitenciar, 
este important să reamintim și faptul că membrii personalului de penitenciar pot învăța abilități 
noi în multiple ocazii și sub o gamă vastă de diferite forme, atât timp cât aceștia sunt motivați de 
sine și primesc sprijinul adecvat. Prezentăm aici câteva sugestii pentru ca ofițerii de penitenciar 
să-și ajute colegii în vederea dezvoltării unei aspirații referitoare la învățarea permanentă și 
transformarea învățării permanente într-o parte normalizată a activității profesionale și vieții 
particulare:

•	 Promovarea legăturilor dintre colegii mai experimentați și ofițerii de penitenciar începători 

•	 Încurajarea colegilor să-și direcționeze spre sine procesul de învățare (de exemplu, prin 
întrebarea colegilor care sunt prioritățile de care au nevoie/pe care le doresc pentru a învăța 
și cu privire la care pot fi ajutați) 

•	 Discutarea ambițiilor și a provocărilor 

•	 Încurajarea altora să ia în considerare obiectivele de învățare ca obiective de performanță: 
deoarece timpul de lucru este limitat, este important ca respectivii colegi cursanți să fie 
încurajați să primească procesul de învățare ca parte esențială a obiectivelor profesionale  

•	 Recunoașterea procesului de învățare ca realizare și a progreselor din domeniul învățării 
obținute de colegi

•	 Sublinierea avantajelor procesului de învățare prin asigurarea exemplelor realiste și clare

•	 Stimularea curiozității și determinării pentru a continua să învețe

•	 Modelul de urmat al sinelui, adică trebuie să fiți un ofițer de penitenciar și cursant permanent 
model, dar și o persoană aflată în continuă dezvoltare (Andriotis, 2018; Leal, 2020).
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Situația grupurilor minoritare în contextul penitenciar reprezintă o realitate esențială și complexă. 

În majoritatea țărilor, grupurile minoritare, cum ar fi minoritățile etnice, rasiale și persoanele din 

minoritățile indigene sunt reprezentate insuficient în sistemele justiției penale ale acestor state 

(IPS, 2020). Pe baza cercetărilor realizate de Namoradze și Pacho (2018) în contextul european, 

există un nivel semnificativ de incorectitudine în modul în care minoritățile sunt tratate în 

penitenciar. Mai ales persoanele care au un mediu de proveniență etnic non-național nu se 

bucură de aceleași nivel de protecție al drepturilor lor odată ce sunt arestați. Una dintre cauzele 

acestei lipse de protecție își are originea în lipsa accesului interpreților și a informațiilor clare 

asupra drepturilor lor, în propria lor limbă (Namoradze & Pacho, 2018). Barierele lingvistice cu 

care se confruntă aceste minorități pe durata încarcerării, și nu doar acestea, se alătură, adeseori, 

unei discriminări generale bazate, de asemenea, pe cultura, tradițiile, nevoile religioase diferite, 

iar acestea nu sunt gestionate în contextul penitenciar  (IPS, 2020).

Persoanele Lesbian, Gay, Bisexual și Transgender (LGBT) reprezintă, de asemenea, grupuri 

minoritare neglijate în penitenciar, la nivel internațional, și doar recent cercetările și politicile 

internaționale au început să se concentreze pe realitatea deținuților în vederea îmbunătățirii 

evaluării nevoilor lor specifice. În multe cazuri, penitenciarele sunt traumatizante și adeseori 

periculoase, pentru persoanele lesbiene, homosexuale, bisexuale și transgender, ca și pentru alte 

persoane care nu se conformează la rolurile de gen, deoarece heteronormativitatea, homofobia 

și transfobia sunt perpetuate înăuntrul și în afara penitenciarelor. Aceste persoane suferă 

de amenințarea violenței fizice și sexuale, de discriminare și neglijare la nivel instituțional, ca 

și de nevoi specifice de sănătate și izolare. Mai ales lipsa de politici și practici specifice pentru 

protejarea deținuților LGBT le agravează situația (Carr, Mcalister & Serisier, 2016). De fapt, prin 

recunoașterea problemelor pe care le aduce un mediu închis orientat asupra unui singur gen, 

principiul separării deținuților pe baza sexului lor prezumat (biologic) poate fi pus sub semnul 

întrebării. 

Cuéllar, Markov, Tortosa & Doichinova (2015) subliniază lipsa informațiilor oficiale referitoare la 

minorități și invizibilitatea lor pentru statistici.  Marginalizarea ulterioară cu care se confruntă 

minoritățile în penitenciar susține și perpetuează stereotipul rasial, etnic și de gen care există în 

lumea exterioară și poate împiedica procesul de reabilitare, astfel determinând un nou ciclu de 

încarcerare la momentul eliberării. 

7. Lucrul cu grupurile vulnerabile – 
    Minoritățile și Femeile din penitenciar 
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În multe cazuri, penitenciarele pot aparține unuia sau mai multor grupuri, cu cerințe speciale de 

îngrijire și tratament, ceea ce se traduce într-o varietate de nevoi și într-o vulnerabilitate sporită. 

De aceea, persoanele care se află în conflict cu legea și care aparțin grupurilor minoritare necesită 

o atenție specială.

Un alt grup minoritar în penitenciar asupra căruia se va concentra capitolul de față este reprezentat 

de femei, acestea fiind vulnerabile, mai ales, din cauza genului lor, a nevoilor specifice genului, 

ca și a realității cu care se confruntă, acolo unde un număr redus de deținute face obiectul unui 

mediu structurat pentru bărbați. Atunci când vorbim despre grupurile vulnerabile, și în acest caz 

specific este vorba despre femeile din penitenciar, este important să subliniem faptul că, așa 

cum a fost demonstrat în rapoartele naționale, toate elementele de ghidare sau recomandările 

practicilor promițătoare poate fi luate în considerare în sensul lor vast, din moment ce fiecare 

țară sau regiune trebuie să-și ia în considerare propriul mediu legal, social și cultural. Mai mult, 

Manualul alcătuit de Cuéllar, Markov, Tortosa & Doichinova (2015) subliniază lipsa datelor 

oficiale despre cele mai vulnerabile grupuri și reprezentarea lor în cadrul populației totale a 

penitenciarelor, ca și că datele despre anumite grupuri studiate, cum ar fi minoritățile LGBT și 

etnice, sunt complet invizibile pentru statistici. De fapt, prin recunoașterea problemelor pe care 

le aduce un mediu închis orientat asupra unui singur gen, principiul separării deținuților pe baza 

sexului lor prezumat (biologic) poate fi pus sub semnul întrebării.  În multe cazuri, penitenciarele 

pot aparține unuia sau mai multor grupuri, cu cerințe speciale de îngrijire și tratament, ceea ce 

se traduce într-o varietate de nevoi și într-o vulnerabilitate sporită. În mod similar, deținutele 

care aparțin altor grupuri minoritare sunt vulnerabile în mod special din cauza sexului lor, ca și 

din cauza nevoilor lor speciale ca membri ale respectivelor grupuri. Astfel, nevoile multiple ale 

deținuților, inclusiv nevoile specifice de gen ale femeilor trebuie avute în vedere prin luarea în 

considerare a tuturor acestor grupuri.  

Aici, ne vom concentra pe realitatea supunerii unui număr redus de deținute unui mediu 

structurat pentru bărbați: femeile reprezintă o minoritate în penitenciare. Faptul că există puține 

penitenciare exclusiv pentru femei presupune că deținutele vor fi dispersate în teritoriu, ceea 

ce va produce un grad de dezrădăcinare și mai mare. În cazul în care femeile sunt repartizate 

aceluiași penitenciar ca și bărbații, majoritatea timpului spațiile comune vor fi utilizate, adeseori, 

de cei din urmă. Cu mai puține facilități și spații dedicate femeilor, acestea sunt grupate într-un 

mod neseparat (tineri și adulți, arest preventiv și condamnați, deținuți cu sentințe de executat pe 

termen scurt și pe termen lung, ca și deținuți cu dependențe de droguri) (Cuéllar, Markov, Tortosa 

& Doichinova, 2015). 

Cercetările indică faptul că deținutele cu nevoi de asistență medicală pentru sănătatea mentală 

sunt supuse unui risc specific de abuz, rănire personală și de deteriorare a stării de sănătate 
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mentală pe durata timpului petrecut în penitenciare. Femeile fără nicio problemă anterioară 

de sănătate mentală pot dezvolta o gamă de dizabilități mentale în penitenciare, acolo unde 

nu se simt în siguranță, condițiile sunt precare, dormitoarele supraaglomerate, iar personalul 

nu a beneficiat de formarea adecvată pentru gestionarea cerințelor de sprijin psihosociale 

specifice genului acestora. Este mult mai probabil ca femeile care sunt închise în penitenciare să 

sufere de dizabilități mentale, adicții de droguri și alcool, decât bărbații, adeseori ca rezultat al 

violenței domestice și abuzului fizic și sexual. Separarea de familiile lor și de comunitatea lor din 

cauza încarcerării are un efect foarte nociv asupra femeilor, ceea ce poate conduce la anxietate, 

depresie și dezvoltarea dizabilităților mentale mult mai grave (UNODC, 2009). Este important ca 

instituția legislativă, organismele care alcătuiesc politici, managerii de penitenciare, personalul 

și organizațiile nonguvernamentale să implementeze rezoluțiile și recomandările transmise de 

Națiunile Unite pentru gestionarea nevoilor specifice de gen ale deținutelor, ca și pentru sporirea 

conștientizării referitoare la profilul deținutelor și pentru sugerarea modurilor de reducere 

a încarcerării lor nenecesare, prin raționalizarea legislației și a politicilor de justiție penală, ca 

și prin asigurarea unei game vaste de alternative la penitenciar, la toate nivelurile procesului 

justiției penale. Femeile constituie un grup vulnerabil în penitenciare, din cauza genului lor, și, 

cu toate că există multe variații importante ale situației lor din țări diferite, ale motivelor pentru 

și ale intensității vulnerabilității acestora, ca și a nevoilor lor respective, un număr de factori sunt 

comuni majorității. Aceștia includ:

•	 Provocările referitoare la accesarea justiției pe o bază egală cu bărbații, în multe țări

•	 Poziția de victimă a abuzului sexual sau fizic, anterior încarcerării 

•	 Un nivel mare de nevoi de asistență medicală pentru sănătatea mentală, în multe cazuri ca 

rezultat al violenței domestice și abuzului sexual 

•	 Nivelul lor înalt de dependență de substanțe 

•	 Stresul extrem cauzat de privarea de libertate, care poate determina probleme de sănătate 

mentală sau poate exacerba dizabilitățile mentale preexistente

•	 Abuzul sexual și violența din penitenciare 

•	 Probabilitatea mai mare de a avea responsabilități de îngrijire a copiilor, familiilor și altor 

persoane

•	 Nevoile de asistență medială specifice genului care nu pot fi satisfăcute într-un mod adecvate

•	 Provocările care survin ulteriori eliberării, cum ar fi stigmatizarea, victimizarea și abandonul 

de către familiile lor (Cuéllar, Markov, Tortosa & Doichinova, 2015).

Deținutele, de obicei cele care provin din medii dezavantajate din punct de vedere economic și 
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social, ca și multe femei din țările cu venituri reduse, suferă de o varietate de probleme medicale 

care pot rămâne netratate în comunitate. În multe țări, femeile se confruntă cu discriminare și 

obstacole suplimentare referitoare la accesarea serviciilor de asistență medicale adecvate, în 

comunitate, din cauza genului lor. De aceea, femeile deținute au, adeseori, nevoi de asistență 

medicală primară superioară, spre deosebire de bărbații deținuți. Afecțiunile lor se pot înrăutăți 

pe durata perioadei de încarcerare din cauza absenței asistenței medicale adecvate, a lipsei de 

igienă, a alimentației necorespunzătoare și a supraaglomerării. Suplimentar, toate femeile au 

cerințe medicale specifice genului lor și trebuie să aibă acces regulat la un specialist în asistența 

medicală dedicată femeilor. În multe țări din lume, asistența medicală asigurată în penitenciarele 

pentru femei ar trebui să se refere și la mulți copii care trăiesc alături de mamele lor, ca și la 

asistența medicală asigurată femeilor însărcinate și celor care alăptează, aspecte pe care serviciile 

din penitenciare nu le pot gestiona din lipsa dotărilor (Bergh, Gatherer, Fraser & Moller, 2011).

Violența împotriva femeilor, mai ales cea sexuală, are numeroase consecințe asupra sănătății 

reproductive, pe termen scurt și lung, pentru victime. Din cauza mediului de proveniență tipic al 

deținutelor, care poate include injectarea drogurilor, abuz sexual, violență, activare în domeniul 

prestării serviciilor sexuale și practici sexuale nesigure, un număr important de femei sunt infectate 

cu BTS, inclusiv HIV și hepatită, la momentul încarcerării.  În unele țări, acolo unde avorturile 

sunt incriminate, femeile care au născut un copil decedat, care nu au înregistrat nașterea sau 

decesul unui copil, care au suferit un avort spontan sau care au efectuat un avort voluntar ilegal 

pot fi reținute sau încarcerate având în vedere acuzațiile de ascundere a nașterii, pruncucidere 

sau omor. 

Luând în considerare toate aceste motive, deținutele reprezintă un grup supus riscurilor 

semnificative cu privire la afecțiunile aparatului genital și ale sănătății reproductive, inclusiv 

cancer. În multe țări, femeile sunt abuzate sexual și umilite de persoanele care aplică legea, 

inclusiv în penitenciare, iar respectivul abuz poate varia de la umilirea subtilă la viol. Primul caz 

poate include abuzul verbal, atingerea inadecvată pe durată perchezițiilor corporale, percheziții 

frecvente și nenecesare, ca și spionarea deținutelor pe durata timpului petrecut la duș și în celule. 

Violul poate avea loc sub forma serviciilor sexuale pe care deținutele sunt forțate să le asigure în 

schimbul accesului la bunuri și privilegii sau pentru a se bucura de cele mai de bază drepturi ale 

omului. Abuzul sexual al femeilor de deținuții bărbați poate avea loc cu complicitatea agenților 

supraveghetori. Femeile care au fost acuzate sau condamnate pentru infracțiuni referitoare la 

moralitate, ca și cele lesbiene, bisexuale sau transgender, sunt supuse unui risc foarte mare 

(UNODC, 2009).

Recunoscând vulnerabilitatea femeilor la abuzul sexual, Regulile Standard Minime pentru 

Tratamentul aplicat Deținuților dezvoltate de Națiunile Unite (2015) interzic orice implicare a 

bărbaților membri ai personalului în supervizarea deținutelor femei. 
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Cercetările efectuate în multe țări au indicat că atunci când tații sunt încarcerați, în general, mama 

continuă să îngrijească copiii. Totuși, atunci când mamele sunt încarcerate, adeseori, familia se 

va destrăma sau, deoarece este posibil ca mama să fie unicul sau principalul îngrijitor în cadrul 

unei familii, vor trebui identificate persoane alternative care să asigure îngrijirea respectivă, ceea 

ce poate include servicii/instituții de protecție ale statului. Femeile însărcinate primesc rareori 

îngrijire pre- și postanatală, inadecvată, în penitenciar deoarece serviciile de asistență medicală, 

din aceste instituții, au resurse limitate și personal foarte puțin, în marea majoritate a țărilor din 

lume. Cerințele specifice de alimentație ale femeilor însărcinate pot să nu fie luate în considerare 

sau satisfăcute de autoritățile din penitenciar, în timp ce alimentația asigurată acestora se poate 

dovedi insuficientă pentru acoperirea cerințelor nutriționale ale femeilor însărcinate (UNODC, 

2009). Chiar dacă multe probleme cu care se confruntă femeile pe durata reintegrării în societate 

sunt similare celor ale bărbaților, intensitatea și multiplicitatea nevoilor lor ulterioare eliberării pot 

fi foarte diferite. Este posibil ca femeile să sufere de discriminare după eliberarea din penitenciar, 

din cauza stereotipurilor sociale. Pot fi respinse de familiile lor și, în unele țări, își pot pierde 

drepturile de părinte. Dacă au plecat dintr-o relație violentă, femeile vor trebui să-și creeze o viață 

nou, ceea ce este posibil să implice dificultăți economice, sociale și juridice, pe lângă provocările 

trecerii la o viață din afara penitenciarului.  În unele țări, femeile pot să nu fie capabile să plece 

din penitenciar fără un gardian bărbat care să le ia de la penitenciar, ceea ce poate determina o 

detenție prelungită, dincolo de durata sentinței lor. Sau, în unele țări, femeile sunt supuse riscului 

de a fi ucise de familiile lor ulterior eliberării, dacă au comis “infracțiuni morale” sau dacă sunt 

victime ale violului sau unui alt abuz sexual. De asemenea, pot fi supuse riscului de a reveni în 

căsătorii violente sau de a fi forțate să se căsătorească cu cineva împotriva voinței lor. 

Este important, de asemenea, să reliefăm faptul că politicile și programele de pregătire anterioară 

eliberării și de sprijin ulterior eliberării sunt structurate, de obicei, în jurul nevoilor bărbaților și 

gestionează rareori nevoile specifice genului pe care le au deținutele, cu îngrijirea continuată a 

acestora, în cadrul comunității, după eliberarea din penitenciar (UNODC, 2009).

Deoarece există mai puține deținute decât deținuți pe care trebuie să-i gestioneze sistemul justiției 

penale, a existat o tendință de a vedea infracționalitatea femeilor în termeni de caracteristici 

individuale și doar periferic, în termeni de forțe sociale și influențe sociale. Infractorii femei au 

fost văzuți întotdeauna în moduri diferite față de infractorii bărbați, ca fiind mai puțin delincvente, 

mai puțin periculoase și mai puțin implicate în subculturile infracționale și astfel, acestea au făcut 

mai rar obiectul teoriei criminologice. Gelsthorpe (1989) a concluzionat că imaginile femeilor 

infractori sunt mediate de o gamă vastă de factori care nu pot fi legate direct de ideologia sexistă. 

Nevoia de îmbunătățire a echității de gen: Dovezile din cercetările efectuate indică că anumite 

nevoi pot fi similare pentru bărbați și pentru femei (de exemplu, antecedentele penale, lipsa 
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locului de muncă și abuzul de droguri), chiar dacă apariția acestora și modul în care contribuie 

la acțiunile infracționale pot fi diferite, pe baza genului. De fapt, unele nevoi se pare că sunt mai 

specifice femeile, cum ar fi experiențele de abuz fizic și sexual. Aceasta are implicații clare asupra 

concentrării pe și a conținutului activităților cu femeile, chiar dacă intervențiile care implică și 

care nu implică privarea de libertate, create să gestioneze nevoile criminogene, au tendința de a 

fi bazate pe nevoile infractorilor bărbați. Așa cum conchide Hedderman (2004, p. 241), din analiza 

sa asupra nevoilor criminogene ale bărbaților și femeilor, 

Adeseori, încarcerarea, ca instituție, susține problemele structurii sociale și inegalitățile 

societale (Van Ginneken, 2015), iar pentru a evita acest aspect, este important să se demonstreze 

sensibilitate la diferențele potențiale în impactul încarcerării asupra bărbaților și femeilor, ca și să 

existe o conștientizare a faptului că femeile au nevoie de protecție și sprijin speciale.

““…per total, dovezile disponibile sugerează că programele care se concentrează 

pe factorii criminogeni ai bărbaților este improbabil să fie la fel de eficiente pentru 

reducerea condamnării repetate la nivelul infractorilor femei, așa cum sunt în cazul 

bărbaților. Aceasta are loc nu doar deoarece programele se concentrează pe factorii 

care sunt mai puțin relevanți pentru sau care funcționează diferit în cazul femeilor, ci 

și deoarece nu reușesc să gestioneze factorii care sunt unici pentru femeile infractoare 

sau mai relevanți pentru acestea.” (Hedderman, 2004, p. 241, in Gelsthorpe &  

Sharpe, 2007).
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Personalul feminin al penitenciarelor  

Calitățile directorului de penitenciar și ale altor membri ai personalului 
sunt vitale pentru gestionarea cu succes a penitenciarelor, dar în 
multe sisteme penitenciare, personalul repartizat pentru supervizarea 
deținutelor nu primește nicio sesiune de formare specială care să ajute 
la gestionare acestora și a nevoilor specifice ale femeilor încarcerate. 
Într-un mediu penitenciar ierarhic și dominat de bărbați, membrii femei 
ai personalul penitenciarului se pot confrunta cu o competiție incorectă, 
ca și cu o supraprotecție, adeseori pot avea o autoritate diminuată și o 
putere decizională mult mai mică, ca și pot fi supuse ele însele hărțuirii 
sexuale și discriminării la locul de muncă. În multe sisteme penitenciare, 
există nevoia de asigurare a faptului că dezvoltarea capacității pentru 
membrii femei ai personalului conține un element cheie al dezvoltării și 
asigurării politicilor și programelor, în vederea permiterii personalului 
să gestioneze cerințele speciale de reintegrare socială a deținutelor, ca 
și pentru a acorda putere membrilor femei ai personalului atunci când 
își efectuează îndatoririle de la locul de muncă. Personalul repartizat să 
supervizeze deținutele trebuie să primească sesiuni de formare legate 
de nevoile specifice de gen ale femeilor încarcerate, ca și de abordarea 
și stilul de gestionare a acestora. Membrii femei ai personalului trebuie 
să primească posturi de conducere, cu responsabilități cheie pentru 
dezvoltarea politicilor și strategiilor, ca și a asigurării programelor pentru 
deținute. În vederea combaterii discriminării și hărțuirii sexuale la locul 
de muncă, trebuie să existe un angajament clar, la nivel managerial, 
cu privire la faptul că discriminarea nu va fi tolerată. Membrii femei 
ai personalului trebuie să fie conștienți de diferitele tipuri de hărțuire 
sexuală și să recunoască respectivele acțiuni efectuate de personalul 
alcătuit din bărbați ca fiind ilegal. Acestea trebuie să poată depune 
reclamații fără frica de răzbunare, atunci când asemenea acțiuni au loc.

Luând în considerare realitatea din multe țări, femeile membri ai 
personalului pot proveni ele însele din medii similare celor ale 
deținutelor, pot avea un istoric de violență, abuz și adicții, ceea ce, sub 
presiunea efectuării activităților profesionale într-un penitenciar, se 
poate traduce în stres extrem, traume emoționale și comportament 
neprofesionist. Formarea personalului trebuie să fie completată de 
formarea membrilor bărbați ai personalului asupra subiectelor ca genul 
și interzicerea discriminării și a hărțuirii sexuale la locul de muncă 
(UNODC, 2008). 
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Atunci când discutăm despre Drepturile Omului și Penitenciare, este vital să facem referire 

la Regulile Nelson Mandela, Regulile Minime Standard asupra Tratamentului Deținuților 

dezvoltate de Națiunile Unite (2015). De fapt, aceste Reguli au în vedere să promoveze condițiile 

umane ale încarcerării, să sporească conștientizarea referitoare la deținuți ca parte continuă a 

societății, ca și să valorizeze munca personalului din penitenciare ca reprezentând un serviciu 

social important. Principiile de Bază ale Regulilor Nelson Mandela sunt următoarele: 

Regula 1 “Toți deținuții trebuie să fie tratați cu respect, dată fiind demnitatea și valoarea lor 

inerentă în calitate de ființe umane. Niciun deținut nu va fi supus, și toți deținuții vor fi protejați 

împoptriva torturii și altor tratamente ori pedepse crude, inumane sau degradante, pentru care 

nu pot fi invocate niciun fel de circumstanțe justificatoare. Siguranța și securitatea deținuților, 

angajaților, prestatorilor de servicii și a vizitatorilor trebuie să fie asigurată permanent.”

Regula 2 “1. Prezentele reguli trebuie să fie aplicate în mod imparțial. Nu este îngăduit să se facă 

diferențieri de tratament bazate pe rasă, culoare, limbă, religie, opinii politice și de altă natură, 

naționalitate sau origine socială, proprietate, naștere sau orice alt statut. Credințele religioase și 

percepțiile morale ale deținuților trebuie să fie respectate. 2. Pentru a asigura aplicarea practică a 

principului de nediscriminare, administrația penitenciarelor trebuie să ia în considerație necesitățile 

individuale ale deținuților, în special, ale celor mai vulnerabile categorii din cadrul penitenciarelor. 

Sunt necesare măsuri de protecție și promovare a drepturilor deținuților cu necesități speciale, 

care nu vor fi interpretate ca fiind discriminatorii.”

Regula 3 „Privațiunea de libertate și alte măsuri care rezultă din izolarea persoanelor de lumea 

exterioară sunt agravate de privarea acestor persoane de dreptul la auto-determinare prin privarea 

lor de libertate. Drept urmare, sistemul penitenciar, cu excepția cazurilor de izolare justificată sau 

aplicare a izolării pentru menținerea disciplinei, nu trebuie să agraveze suferința specifică într-o 

atare situație.” 

Regula 4 “1. 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. 2. În acest scop, 

administrația penitenciarelor și alte autorități competente trebuie să asigure studiile, instruirea 

Secțiunea dedicată materialelor 
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profesională și munca, precum și alte forme oportune și aplicabile de 

asistență, inclusiv cele cu caracter recuperativ, moral, spiritual, social, 

medical și sportiv. Toate programele, activitățile și serviciile date trebuie 

să fie asigurate în raport cu necesitățile individuale de tratament al 

deținuților.” 

Regula 5 „1. Regimul de detenție trebuie să urmărească minimizarea 

oricăror diferențe între viața din penitenciar și viața în libertate, care au 

tendința de a diminua responsabilitatea deținuților sau respectul față de 

demnitatea lor în calitate de ființe umane. 2. Administrația penitenciarelor 

trebuie să întreprindă toate măsurile rezonabile de cazare și ajustări pentru 

a se asigura ca deținuții cu dizabilități fizice, mentale sau alte dizabilități 

să beneficieze pe bază egală de acces deplin și eficient la viața din cadrul 

penitenciarului.” (UNODC, 2015).
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