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Въведение
Настоящият наръчник се създава в рамките на
транснационален проект „Европейски възста-новителни
общности“, реализиран с финансовата подкрепа на
програмата по Наказателно право-съдие на Европейския
съюз.
В продължение на две години (2014 - 2016) седем
организации от Германия, България, Латвия, Унгария, Австрия и Великобритания, партнирайки си
създават възстановителни общности в затвори и
постпенитенциарни центрове, подкрепени от солиден
научен мониторинг и оценка.
Проектът „Европейски
възста-новителни
общности“ (ЕВО) е
фокусиран върху обмяната
и разработването
на добри прак-тики,
предлагане на алтернативи на традиционното
лиша-ване от свобода и
развиие на програми за
интеграция в обществото
след освобождава-нето от
затвора.
Въпроси, свързани със
зависи-мостите намират

място в рамките на целия
проект.
 оглед на смекчаването
С
на проблемите, свързани
с пре-населването на
затворите, со-циалното
отчуждение, пов-торните
престъпления и разстящия
рецидивизъм, ЕВО се
стреми да адаптира
мето-дология, чрез която
възста-новителните
общности да по-могнат на
своите членове да поемат
отговорност за себе си и
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другите, укрепвайки шансовете им за живот без престъпление в бъдеще.
Базиран на принципите на
АПАК(на англ. APAC), една
революционна концепция
в пенитенциарния свят,
която включва засилена
отговорност на затворника,
както и въвли-чане на
обществото, моделът ЕВО
представлява адаптация
на тази методология в
европейския социален,
кул-турен и юриди-чески
контекст.
Обединявайки практици,
науч-ни работници и
създаващите политики,
демонстрирайки
адаптивност и приложимост
в Европа, ЕВО допринася
за разширяване на
инструмента-риума в
търсенето на алтер-нативи
на конвенционалното

лишаване от свобода и постпенитенциарна работа на
европейско равнище.
Настоящото ръководство
е предназначено за
служители на затворите,
професионалис-ти,
доброволци и други заинтересовани организации и
държавни агенции.
Ръководството съдържа
ин-формация за модела
и данни за неговата
философия, исто-рия,
приложимост и ефективност. Описва възможностите
и перспективите, които
ЕВО носи за промяна на
индиви-дуално, системно
и общностно ниво.
Съдържа насоки за всички заинтересовани от
прилага-нето на модела,
и от създаване-то на нови
възстановителни общности.
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Част 1 – От АПАК до
ЕВО
Оригиналната АПАК методология, базирана на солидни
християнски ценности, успешно окуражава затворниците
да поемат отговорност в решаването на собствените и
общностни проблеми. Добре обмислена програмата
осигурява преминаването през един процес на промяна
с цел успешното възстановяване на осъдения в неговото
семейство и обществото. Намаляване на рецицивизма,
намаляване на жестокостите и инцидентите в затворите,
икономии за бюджета и данъкоплатците, това са някои от
показателите на ефективността на АПАК.

„Найзначителното
събитие, което
се случва в
пенитенциарният
свят днес е
движението
АПАК в
Бразилия”
Роналд Никкел,
почетен президент
на Prison Fellowship
International.

1.1 ИСТОРИЯ НА АПАК
През 1972 г. в град Сан Хосе
дос Сантос в бразилския
щат Сан Паоло, започва
нещо съвършенно
ново, необикно-вено
и революционно, в системата на затворите. Група
християнски доброволци,
под ръководството на
адвоката Марио Отобони,
посещават затвора Хумаита,
разположен в центъра

на града. Целта е да се
проповядва евангелието
и да се окаже морална
подкрепа на затворниците.
Това бил прос-то един
опит да се подпомогне
решаването на проблемите
на града, чието население
било шокирано от
постоянни бягст-ва, бунтове
и жестокости в затвора.
Групата тогава няма
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конкретни цели и ролеви
модели, нито опит в света
на наркотиците и затвора.
Въп-реки това, с търпение
и упори-тост, бариерите,
които възник-ват по пътя,
биват преодоля-вани.
През 1974 г. екипът, наричан
„Пасторска грижа за затворниците“, стига до извода, че
без създаването на самостоятелна организация, не
е възможно да се устои на
трудностите и промените
в затвора, способни да
разрушат и да сложат
край на всяка инициатива.
С помощта на съ-дията
по наказателни дела Д-р
Силвио Маркес Нето, се
създава АПАК - Асоциация
за защита и подпомагане на
осъдените, регистрирана
като благотворителна
организация в областта на
наказателното правосъдие.
АПАК базира своята дейност
върху мето-дология за
утвърждаване на личноста,
чрез проповядване на
благата вест на евангелието,
създаване на условия
на осъдените да се
възстановят, с цел да се
защити обществото, да

се помогне на жертвите
на престъпността,
и да се подпомага
разпространението на
възстановителното правосъдие.
През 1983 г., в отговор
на мол-бата на съдията
по нака-зателни дела и
съдебната полиция на
Сан Хосе дос Кампос,
АПАК, с помощта на
обществеността, без
разходи от страна на
държавата и бюджета,
реформира затвора
Хумаита, снабдявайки
го с нови нарове, зала
за събрания и лекции,
кафетерия, секция за
професионално обучение,
аптека, зъболекарски
кабинет, два малки
параклиса, един в затвора
и друг за ползване от 80
затворници на полуоткрит
режим, секретариат и администрация, оборудвани с
бюра и компютри, магазин
и т.н.
Съдията и прокурорът
са ен-тусиазирани от
обновление-то на затвора.
След посеще-нието си,
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те свикват специал-но
заседание с участието на
директора на полицията,
ко-мандирът на военната
полиция и председателят
на АПАК, с цел да се
получи разрешение за
възобновяване на дейността
на затвора, временно закрит
поради съображения за
сигур-ност и санитарен
статут. Д-р Нило Кардосо
Перпетуал представя
проекта, но отго-ворът на
другите две инстан-ции е
отрицателен. В тази ситуация съдията обсъжда
с председателя на АПАК
въз-можността асоциацията
да поеме управлението
и функ-ционирането на
затвора без помощта на
гражданската и военната
полиция. АПАК приема
това предизвикател-ство.
След консултации със съда,

съдията подготвя решение за упълномощаване на
АПАК да започне работа с 35
затворници, като постепено
броят им се увеличава.
През май 1984г. новият
модел започна дейността
си, а през 1994 г., след
много усилия, губернаторът
на щата Сан Паоло с
декрет 38486 от 24 март,
1994 година, одобрява
използването на затвора Хумаита от Асоциацията АПАК
в град Сан Хосе дос Кампос.
Проектът АПАК/Хумаита
пос-тига абсолютен успех
без бунтове, убийства, груби
нару-шения на режима,
както преди. Затворът
достига максималния си
капацитет от 100 осъдени
изтърпяващи наказание в
отделения от закрит, полуоткрит и открит тип.
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1.2 РАЗПРОСТРАНЕНИЕ
И ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА
МЕТОДОЛОГИЯТА
Днес съществуват около
150 организационно и
юридичес-ки признати
АПАК поделения в цяла
Бразилия. Към 50 от тях
съществуват Центрове за
со-циална реинтеграция
с около 200 участници,
които се самоуправляват
без присъствие на
затворническа охрана
или полиция. Средно в
тези центрове има общо
около 3,ооо затворници
или „recuperandos“ –
възстановява-щи се, както
ги наричат в АПАК. Десетки
АПАК поделения се намират
в различни степени на
подго-товка за стартиране в
5 бразилски щата.
С постигнатото равнище
на рецидивизъм пониско от 10%, без бунтове,
насилие и самоубийства,
със значително намаляване
на опитите за бягство и с
разходи възлизащи на помалко от 30% в сравнение

с обикновените затвори,
АПАК методологията се
разпространява и се разраства както в Бразилия,
така и в международен
план.
В някои латиноамерикански
страни като Боливия,
Чили, Колумбия и Коста
Рика, методологията АПАК
се прилага изцяло или
частично от държавните
пенитенциарни системи.
В няколко европей-ски
страни като Норвегия,
Германия, България, Унгария
и Латвия, пенитенциарните
сис-теми са възприели
някои от елементите на
АПАК методо-логията, които
се прилагат чрез различни
програми.
През 1986 г. АПАК се
присъе-динява към
Международната
асоциация за служение в
затворите (Prison Fellowship
International), която има
9

кон-султативен статут в
Иконо-мическия и социален
съвет на ООН. Оттогава
досега мето-дологията е
представена чрез семинари
и конферен-ции в повече от
120 страни на света.
Първите АПАК поделения в
Бразилия се посещават от
мно-го делегации и отделни
екс-перти, изучаващи
методо-логията, с цел
пренасянето на опита в
техните страни.
През 1990 г. секцията
на АПАК в Сан Хосе дос
Кампос става домакин на
латиноаме-риканската
конференция, в която
участват делегации от 21
страни, които искат да се
запознаят и да приложат
методологията. Година покъсно, АПАК е посетена от
ескпертна група от САЩ,
която публикува доклад с

изводи, че АПАК методологията е приложима навсякъде в света.
Вместо да се фокусира
върху причините на
девиантното по-ведение
довело до престъпни
деяния, методологията
на АПАК подпомага
личностната и културната
трансформация - промяна
с цел да се изгради
устойчива привързаност
към социалните ценности
и пове-дения. Тя се
концентрира върху силните
страни на една позитивна
култура в рамките на
групата. Това от своя
страна мотивира и насочва
правона-рушителят да се
заеме с преодоляването
на причините довели
до неговото престъпно
поведение.1

1. Настоящото описание на APAC е изготвено от почетния председател
на Бразилската Асоциация за подпо-магане на лишените от Свобода
(BAPAC) г-н Марио Оттобони и от Изпълнителния директор Валдеци
Ферейра. – FBAC, Rua Bonfim, nº 28–Centro, CEP 35.680-348–Itaúna /Minas
Gerais, fbac@fbac.com.br / +55 37 3242 4225, Website: www.fbac.org.br
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1.3 ПРИЛАГАНЕ НА
МЕТОДОЛОГИЯТА
Централно място в методологията заема личното
прежи-вяване на участника.
Всичко започва от неговото
разбиране и възприятие,
тъй като само той или тя
знае какъв е проблемът
и как се е стигнало
до престъплението и
затвора. Смята се, че АПАК
методоло-гията може да
постигне повече чрез
използване на преживяното от участниците
и тяхното разбиране,
отколкото чрез налагане
на един външен светоглед,
привнасян от доброволеца
или експерта2. Нека поне
веднъж участникът да
разбере собственото си
страдание и условията,
които са го тласнали към
нарушение-то на закона.

Методологията на
АПАК съдържа 12
основополагащи елемента
(виж Табл.1). Съществуващите ВО базирани
на методологията АПАК
функ-ционират в различни
юрис-дикции и културни
контексти и показват, че
тези принципи са гъвкави и
се поддават на адаптиране.
Методологията, работи
и чрез един процес
на духовна трансформация, който включва
терапевтични и културологични подходи, които са в
съзвучие с развитието на
хрис-тиянски ценности. Тя е
бази-рана на постулата, че
Бог обича всеки един, и че
всички хора трябва да са в
мир със себе си, с другите,

2. Този подход е близък до ползваните в психотерапията, коучинга и
другите личностно-центрирани практики, чийто постижения са добре
известни и признати.
11

с Божието творение и с
Бог.” (Workman, 2001, b:3).
Макар че същината, етоса
на АПАК е хрис-тиянската
обич и грижа за всички
хора, програмата по прнцип
не ограничава учас-тието
на базата на деноми-нация
или вярвания. Нещо повече,
макар че участниците ще
слушат лекции относно
християнските принципи и
учение, програмата няма за
цел прозелитизъм.
Така че християнската
същ-ност на програмата,
която движи ръководството,
служи-телите и
доброволците в една

базирана на АПАК методологията програма е да
осигури на затворниците
хуманни, окуражаващи
и обнадеждава-щи, от
гледна точка на промяна
на личността - условия за
излежаване на присъдата.
Това трябва да се изрази
постепенно и в нали-чието
на съответни програми за
подобряване на образователните и професионални
умения на затворниците,
под-помагане на връщането
в се-мействата и в тяхната
общност, а също и в
намирането на жилище
и работа в периода след
освобождаването.
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Таблица 1 Основополагащи елементи на методологията АПАК (редактирани
на базата на изследването на Workman, 2001 с. 5-10)

СЪДЪРЖАНИЕ
НА ОСНОВНИТЕ
ЕЛЕМЕНТИ

ПОСТИЖЕНИЯ В ОСНОВНИТЕ
ЕЛЕМЕНТИ

Утвърждаване на личността и тезата за безусловната обич
•

Затворниците и
техните семейства
имат достойнство
и самоуважение.
Затворниците
демонстрират висока
степен на себеоценка,
основана върху истината
за тяхното битие и чрез
осъзнаването на Божията
любов.
•

Безусловната любов и
приемане
характеризират
програмата. Отличителната
черта на затворите с
програма АПАК е, че
всички прегръщат идеята
за безусловната любов
в период на промяна в
живота на осъдения.

•

Служителите, доброволците и лидерите
се отнасят с уважение към осъдените.

•

Осъдените се идентифицират с имената
си, а не с номер или по друг начин
Затворниците са в мир със себе си и с
другите.
•

Осъдените излъчват надежда и са
мотивирани да станат пълноценни
членове на обществото.
•
Служителите, доброволците и
семействата демонстрират безусловна
любов един към друг.

•

Конкретни демонстрации на безусловна
любов са част от програмата
•

Към семействата на осъдените се
отнасят с обич и уважение.

•

Важни са хората, програмите не са
самоцел.
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Реинтеграция и възстановяване
•

•

Затворите с програма
АПАК са възстановително
правосъдие в действие.
Този подход има за цел да
постигне помирение на
осъдения със семейството,
с обществото, с жертвите
на престъпността и с Бога.

Главната цел е възстановяването и
реинтегрирането на осъдения.

•

Затворите с програма АПАК придават
особено значение на изграждането
на самоуважение и достойнство на
затворника. Осъдени заемат „важни“
постове в структурата на затвора.

•

Взаимното уважение и отговорност са
характерни за затворите с програма
АПАК.

Организационна култура
•

Издигане в ръководна
позиция на осъдените.
Основава се на
разбирането, че
осъдените имат
капацитет и трябва да
поемат отговорност за
себе си и за другите.
•

•

Ръководството на
затвора на всички нива
подкрепя и прилага
концепцията на АПАК.
Затворът е сравнително
малък и е в близост до
населено място или има
добри връзки с местната
общественост.

•

Осъдените участват в процеса на вземане
на решения и с това се демонстрира
доверие и отговорност.

•

•

Затворниците и служителите са с
чувството, че са в един отбор.

•

Лидерите проявяват съчувствие.

Лидерите излъчват взаимнодопълващи се
умения за човешко общуване.

•

Затворите с програма АПАК предоставят
една безопасна, насърчителна среда.
Емоционалните и физическите условия
обезпечават една мирна атмосфера,
свободна от насилие и наркотици.

•

Семействата на осъдените се насърчават
да участват в процеса на промяната.

•

изолацията улесняват изграждането на
„общност“.
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•

•

Използването на
помещенията е в
съответствие с идеите на
АПАК.

•

Помещенията са проектирани така, че да
предоставят място за молитва и медитация,
както и стаи за обучение и образователни
програми.
•
Физическите характеристики на
помещенията не са определящия фактор
за успеха на програмите.

Затворът се основава
на пакет от ценности
и провежданата
политика, процедури и
оперативните решения
се определят от този
комплект от ценности и
вярвания.

•

Неголемите мащаби на затвора и

Управление на изпълнението на присъдата / планиране на
присъдата
•

Подборът на
затворниците за
участие в програмата
се прави на база
капацитета за промяна,
а не на криминалното
минало. Селекцията
е важен аспект на
програмата, насочен
към изясняването на
ангажимента на индивида
и неговия капацитет за
промяна.
•

Ясна представа за
очакванията и за ролите

•

Криминалният профил на затворниците
в програмата не се отличава от този на
затворниците в други секции на затвора.
•

•

Кандидатите се подбират с оглед на
капацитета и решимоста за промяна, но
се дава възможност и на такива, които на
пръв поглед нямат капацитет и желание за
промяна.

Ясни критерии за напредък в реализацията
на програмата.
•

Надеждата за бъдещето се дава още в
началото чрез съвместно планиране
на изпълнението на присъдата и на
подготовката за освобождаване

на участниците.
•

Осъдените са
информирани какво
да очакват и какви
са изискванията на
програмата за напредък.
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•

Управление на програмата
•

Затворниците се

насърчават чрез
система от поощрения и
отговорности.
•

•

Осъдените са отговорни един за друг. Те

стават част от живота на другия, като се
подкрепят и се държат отговорно спрямо
избора, който правят за утвърждаване на
определени ценности в затвора.

Ръководството на АПАК
счита, че хората, а не
програмите, променят
личността. Програмите
са само средство за
постигане на целта.

•

Програмата върви напред, независимо
от трудностите и променящите се
обстоятелства

Работа и образование

Затворите с програми
АПАК обръщат внимание
на образованието
на затворниците. За
осъдените, които
са в началото на
изпълнението на
присъдата се предвижда
трудова терапия. Става
дума за артистична
и креативна дейност,
предназначена да
подпомогне осъдените
да открият собственото
си човешко достойнство.
Това е едно спокойно
време за размисъл
върху жизнено-важните
въпроси на живота
и възстановяването,
без надпреварата
и напрежението
на индустриалното
производство.

•

Затворниците се обучават чрез рутинни
задачи в ежедневието, а за техните
образователни нужди са подпомагани от
един процес на „открития“.

•

На осъдените се предоставя образование,
получаване на знания, развиване на
умения.

•

В началото на изпълнение на присъдата на
осъдените се предлага трудова терапия.
•

•

Всеки в затвора има съответната длъжност
и това трябва да се уважава.
•

•

Продуктивната работа се цени.

Уменията и отговорностите се развиват
постъпателно, с оглед умножаване на
успехите и минимизиране на провалите.
Провалът не е фатален, грешките се
използват като опит.
Личната и корпоративната дисциплина се
ценят.
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•

Лидерите на АПАК вярват,
че с оглед завръщането
на затворниците в
техните семейства и
общности, те трябва да
развият у себе си редица
житейски умения.
•

Постигането на
квалификации и
майсторски умения в
работата е изключително
важно. Продуктивната
работа се превръща
в приоритет с
наближаването на края
на изпълнението на
присъдата
•

Евангелизация - отговор на реалните потребности.

Затворите с програми
АПАК показват своята
християнска същност
чрез грижата за
посрещане нуждите на
затворниците.

•

Основните потребности на осъдените
от медицинска помощ, психологическа
помощ, духовни нужди, юридическа
помощ, образователни нужди, хуманно
третиране и зачитане на всяка личност и
нейното достойнство се удовлетворяват.
Тяхното посрещане е резултат от усърдна
и продуктивна работа.
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Наставничество

• Затворите, прилагащи АПАК,
предлагат позитивни, християнски
ролеви модели, които да послужат
като социално и духовно
напътствие на затворника.

•

Ментори обезпечават духовно
и социално напътствие на
затворниците, като демонстрират
християнските ценности и със
собствения си живот.

•

Менторите насърчават развитието
на позитивни взаимоотношения
между затворниците и техните
семейства.

Доброволческа подкрепа

•

Всички затворници, които
имат право на това, имат
прикрепени към тях
ментори-доброволци.
Те получават подкрепа
от обществеността,
от доброволците, и

Доброволците са неразделна част
от програмата, много от тях са
професионалисти със значителен опит в
междуличностните отношения

•
В идеалния вариант затворът с
програма АПАК се намира в населеното
място, където живеят по-голямата
част от служителите, доброволците, и
семействата на затворниците.

от семействата на
затворниците.
•

Между служителите,
доброволците,
затворниците, офицерите от
затворната администрация
и семействата, съществува
силно чувство за „семейство“.

•

Затворите с програма АПАК се стремят
да изградят „общност“ вътре в затвора.
•
Служителите на програмата,
доброволците, офицерите от затворната
администрация и затворниците, работят
заедно.

•
Взаимодействието с местната
общественост се счита за много важно.
Доброволците играят важна роля в
ежедневната дейност на програмата.
Фамилна реинтеграция
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Фамилна реинтеграция
•

•

Затворите с програма
АПАК се стремят да
върнат затворниците при
семействата им.

•

В затворите с програма АПАК

•

Семейството е фактор при селекцията на
кандидата.
•

всичко се гради на
взаимоотношенията.

Участието на семейството е важно за
приемането в програмата и за напредъка
в нея.
Семействата съзнателно се интегрират в
програмата.

•

Осъдените поддържат затвора като
дом и място, където децата могат да
ги посетят без да ги грози опасност.
Затворниците поемат отговорност за
своите действия.
•

Затворниците мислят и действат,
зачитайки интересите на другия.

•

Системата за сигурност слага ударението
върху доверието и взаимната
отговорност.

•

Да служиш на другия е висок приоритет,
както за администрацията, така и за
затворниците.
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Реинтеграция и възстановяване в общността
•

•

Затворите с програма
АПАК целят да
върнат затворника на
обществото.

•

Доброволците имат ключова роля
във възстановяването.

•

Затворниците са длъжни да работят
или да участвуват в образователни
занятия по време на Фаза 2 на
програмата.

Затворите с програма
АПАК се базират върху
участието на обществото
в тяхната дейност.

•

•

•

•

Фокусът е върху създаването
и потдържането на трайни
взаимоотношения.
Затворниците и администрацията
демонстрират грижовна преданост
един към друг. Изграждането на
„общност“ е важен приоритет.

Духовна промяна

Основната програма
слага едно постоянно
ударение върху
духовното развитие и
демонстрира ден след
ден зависимостта от Бога.
Затворите с програма
АПАК имат духовен
елемент, който слага
ударението върху
Христос, без това да
означава намерения за
проселитизъм

•

Християнският начин на живот
служи за пример чрез дейността на
служителите и доброволците.

•

Изграждането на общност, базирана
на християнските ценности, е
приоритетна задача.
•

•

Сред осъдените цари мирна
атмосфера.
Ръководният екип и доброволците
са християни.

•
Духовното и емоционалното
развитие са основни компоненти на
ежедневната дейност.
•

Ежегоден тридневен семинар
„Избавление чрез Христос“тематични дискусии и въвличане на
семейството.
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1.4 ИСТОРИЯ НА АПАК В ЕВРОПА
– ПРЕДИ ПРОЕКТ ЕВРОПЕЙСКИ
ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ ОБЩНОСТИ
Възстановителните
общности (ВО) са естествено
разпростра-нение на АПАК
методоло-гията в Европа.
В периода 2002 – 2003г. се
създават едновременно
три възстанови-телни
общности, всяка, от
които работи с различна
категория лишени от
свобода, на различен
етап от изтърпя-ване на
присъдата. В Германия,
Baden-Württemberg, близо
до Щутгарт, Sheehaus
създава възстановителна
об-щност за млади
правонару-шители с
остатък от присъдата
до 2 години. В България,
ДРОПЛС (с ново име от
2016г. – „Пи Еф България –
общност за помирително
правосъдие“) създава
първата си възстановителна
общност в затвор София
„Адаптационна среда“.
Общността е за правонарушители, които са
осъдени за първи път

с наказание ли-шаване
от свобода, с остатък от
присъдата до 5 години.
В Латвия през същия период
стартира възстановителната
общност „Мириям“, в затвор
за жени близо до Рига,
многократно осъждани на
лишаване от свобода.
В периода 2003 – 2008г. тези
три първи възстановителни
общности развиват,
адаптират и едновременно
с това раз-пространяват
концепцията на ВО в
Европа.
Интерес към методологията
АПАК, с оглед на нейното
адаптиране и прилагане
в Европа проявяват
организации от Норвегия,
Шотландия, Ис-пания,
Португалия, Полша и Чехия.
Всяка една от тези ВО
цели възстановяването/
трансфор-мирането
на личността на
правонарушителя, като
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един продуктивен член
на своето семейство и
общност, чрез адаптиране
на модела на АПАК
съобразно своя национален
контекст и култу-рални
особености.
Сравнението на
оригиналната методология
АПАК с тези адаптирани
модели, показва как някои
елементи са отпад-нали
по време на процеса на
адаптация.
Някои от елементите
на бразилския модел
(например правната
помощ и здравната грижа)
изглеждат неприложи-ми
за повечето европейски
страни.
Националната адаптация
на принципите на АПАК
в рам-ките на отделните
възстанови-телни общности
в Европа зависи до
голяма степен от чертите
и характеристиките на
съответните пенитенциарни
системи и тяхната
относителна зависимост
или автономност

от политически и
правителст-вен контрол,
социални и религиозни
традиции, капаци-тетът
на организациите въвлечени в програмата, както
и от лидерските качества
и опита на екипа, който
стартира и развива
програмата.
Въпреки различията
в начина, по който
е приложена АПАК
методологията във
възстанови-телните
общности в отделните
страни, се наблюдават
и някои общи черти.
Програмата въз-приема
един цялостен и органичен подход към
рехаби-литацията. Тя е
насочена към насърчаване
на осъдените да поемат
отговорност за реша-ване
на личните си и обществени проблеми.Крайната
цел на програмата е
промяната на лишените от
свобода, реин-теграцията
им като продук-тивни
членове на семействата си и
на общест-вото.
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1.5 ПРИНОСЪТ НА ПРОЕКТ
ЕВО В РАЗВИТИЕТО НА
ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИТЕ
ОБЩНОСТИ.
Въпреки, че базираните на АПАК програми започват да
се прилагат в периода 2003-2009 в няколко европейски
страни, методологията не е много известна.
Със стартирането на проекта ЕВО започва систематично
изследване, анализ и ревизия на прилагания до момента
опит в Европа. Екипът на проекта създава обучителен
модул за ползватели, парт-ньори, доброволци и трети
заинтересовани от програмата страни. Елементите на
АПАК биват модифицирани, за да отговарят по-добре на
потреб-ностите, контекста и условията в европейските
затвори.Кул-минацията на тези усилия е създаването и
пилотирането на шест нови възстановителни общности,
както и една, академично базирана и енер-гично проведена
работа по оценка на програмата и еле-ментите, влияещи
върху про-мяната на лишените от сво-бода.
Приносът на проекта към европейските пенитенциарни
практики и програмите за постпенитенциарна работа,
както и по-широката реакция на тези иновации предстои
да се оценят.
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Заключения от Част 1
• АПАК методологията започва като движение на доброволци и
общественици, за да посрещне конкретни нужди на обществото,
свързани с все по-нарастващата престъпност и неефективността
от налаганите наказания, от гледна точка на ромяна на личността.
• Приложението и бързото развитие на АПАК в Бразилия става
възможно поради подкрепата, която получава от съдии, политици
и професионалисти, осъзнаващи неспособността на системата
сама да реши проблеми като пренаселването на затворите,
намаляването на рецидивизма, намаляване смъртността в
затворите.
• Успехите на методологията водят до естественото и
разпространение в други страни от Латинска Америка, САЩ и
Европа.
• Прилагането на АПАК методологията на три континента показва,
че тя е високо адаптивна и приложима в различна правна среда,
култура и независимо от икономическото състояние на обществото,
в което се прилага.
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Част 2 – ЕВО: описание
на модела
„Програмите ЕВО са едно необикновено явление в Европа,
особено в страните на бившия съветски блок. Идеята е да
се създават малки общности от лишени от свобода, които
са настанени отделно от другите затворници и участват
в програми за образование и професионално обучение,
курсове за личностно израстване и самоуважение,
както и подготовка за завръщането им в обществото.
В образователната програма са вплетени сесии за
индивидуална и групова терапия, които се водят от
психолози и социални работници. Целта е затворникът
да възстанови капацитета си за позитивен принос в
обществото, да се възстанови семейството (където е
възможно), да се подобрят шансовете му за намиране
на работа и в крайна сметка да се намали рецидивизма.“
Маргарет Уилсън и Каролин Лански (European Communities
Of Restoration: Piloting Report, 2015)

2.1. ВИДОВЕ ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ
ОБЩНОСТИ
Моделът на ЕВО е приложим
в два основни контекста
Като интегрирана функция
на наказателната система:
Приложим е в различни по
вид и режими затвори. Към
момента е прилаган в шест

зат-вора в четири страни:
Затвори-те Бранденбуг и
Лукау-Дубен в Германия;
затвора във Враца,
България; женския затвор
в Илгуциемс, Рига, Латвия;
както и затворите в Унгария
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– Тиша-льоки Емлеклап и
Палхалмаи Меликут.
Като външна функция на
наказателната система в
две различни модалности:
1) Като алтернатива на
затвор, във формата на
резидентна общност
, управлявана от НПО и
доброволци. В Леонберг,
Германия, такъв модел
се прилага спрямо млади
правонарушители с
наложени ефективни
присъди „лишав-ане от
свобода“.
2) Като резидентна
социална услуга за
подпомагане на освободени затворници.
Такъв модел се прилага в
общината на Рига, Латвия.
Контекстът е определящ
за програмата и нейното
прила-гане. В цялото

описание на моделът ЕВО
се използват примери от
различните кон-тексти.
В началото е важно да се
отбележи приложимостта
му във всеки един етап
от задържането на
правонаруши-телите – от
осъждането до тяхното
освобождаване и дори след
това.
Когато употребата на
„затвор“ се повтаря в
различни режими, това
означава, че съответната
ВО прилага етапи от програмата си в различни етапи
от присъдата3.
Трябва да отбележим,
че няма данни за
настаняване в нито една
от съществуващите към
момента ЕВО със съдебно
решение, дори тази,
прилагана като алтернатива
на лишаване от свобода.

3. Такъв пример е ЕВО ръководена от PFBulgaria където има външна
програма, в която кандидатите се готвят за настаняване в
същинският етап на ВО и с тях се работи в различни режими на
сигурност, преди настаняването им в отделението на ВО.
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2.2 ОБХВАТ НА ПРОГРАМАТА

Целева група
Моделът няма ограничения
относно включването
на раз-лични по вид
и особености групи
правонарушители.
При прилагането на модела
ЕВО в различните контексти
и държави се вижда,
че могат да се включат
правонарушители без
ограничения, освен когато:
Това не касае особенос-тите
на самата пенитенциарна
инситуция, например –
мъжки или женски затвор;
система за сигурност, която
ограничава участието
на някои категории
правонарушители или
опре-деля / ограничава
допуска на външни
специалисти, интен-зитета
и вида на дейностите във
възстановителната общност;
Изборът на целева група
е свързан с мисията на

органи-зацията, която
иниции-ра и ще управлява
дейностите в съответната
ВО, например: ВО за
зависими, ВО за млади
правонарушители или ВО за
бивши затворници;
И в някои случаи от терапевтичният подход и
произтичащите от него
ограничения. Например,
някои екипи поставят
ограничения за серийните
сексуални правонарушители, водени от
разби-рането, че за тази
категория нарушители
се изисква друг тип
третиране, различно
от това предлагано в
управ-ляваната от тях ВО.
По същия начин, някои
екипи, могат да изключват
работата със зави-сими,
поради липса на специален
модул / направ-ление за
работа със зависими лица в
местната ВО.
Програмата ЕВО се прилага
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и в рамките на програми
за ос-вобождаване от
наркотична и алкохолна
зависимост с учас-тието на
експерти и добровол-ци,
имащи опит в работата с
такива целеви групи. Това
по-казва, че програмата
ЕВО мо-же да се използва
и в работата с групи със
специални нужди, при
условие, че се формира
специализиран екип от
експерти и доброволци. В
този контекст е необходимо
да се изработят специални
модули или препоръки за
работа с групите с особени
нужди.
Продължителност
Средната продължителност
на програмата в различните
ВО е 12 – 18 месеца, като
мини-малният престой
варира от 6 до 24 месеца
и нагоре. Причината за
по-дългия прес-той в
общностите е правилото
членовете на общността да
се освобождават директно

от там. Не могат да бъдат
връщани в старите условия
на лишаване от свобода,
ако липсват нару-шения
или други причини да бъдат
изведени от общнос-тите.
Това нарежда моделът
сред дългосрочните
програми за въздейстиве
и в този смисъл поставя и
някои предизви-кателства
пред него. Проме-ните
в наказателния и пенитенциарния свят създават
тен-денция за налагане
на по-кратки ефективни
присъди, което естествено
води и до включването
на осъдени с по-дълги
присъди и по-тежки
престъпления. Позитивният
ефект от тази тенденция
е, че в някои случаи
лишените от свобода могат
да бъдат настанени в тези
общности още с влизането
им в затвора, отново ако
липсват други ограничения
– например режима, при
който следва да изърпят
присъдата си.
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2.3. КОЙ ПРИЛАГА МОДЕЛА?

ЕВО се прилага от НПО
в партньорство със
затворите, Министерството
на правосъ-дието,
общините и граждан-ски
групи. Неговата история
до момента не показва
ограни-чения в това, кой
би могъл да го прилага.
Тъй като произ-ходът на
модела е силно свързан с християнските
ценности и разбирането
за безусловната любов,
това в някакъв смисъл
предопределя и
организации-те, които
до момента го прила-гат.
Още повече, че демонстрацията на безусловна
любов и доверие се считат
за субек-тивни фактори,
силно въз-действащи
върху трансформа-цията
на правонарушителите и
преминават през всички
еле-менти на програмата.
Обликът на отделните
общ-ности в различните

държави варира от светски
до силно религиозен. Това
показва, че при спазването
на елементите на модела и
неговите цен-ности, той не
предпоставя задължителен
профил и облик на
организацията, която ще го
прилага.
Важен елемент, който
трябва да отчита всяка
организация, институция,
църква и или гражданска
група, която предприема
стъпки за негово-то
развитие, е че традиционно
екипът изпълняващ ЕВО
включва няколко платени
служители и по-голяма
група доброволци от
местните общ-ности.
Това не е обикновено
парт-ньорство между две
организа-ции, а по-скоро
партньорство между
пенитенциарната институция и местната общественост, представлявана от
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съот-ветната организация.
Това е от особено значение
в рамките на програмата и
нейното въздействие върху
осъдените. Доброволците са
ключов елемент за изграждането на самоуважение,
въста-новяването на
достойнството и ценноста

на личноста. Те са модел,
който демонстрира, че
човек може да бъде обичан
и ценен без да търси реципрочност. Те са пример на
при-лагането в живота на
позитив-ни, социални и
обществени ценности.
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Таблица 2. Основни данни за Европейските възстановителни общности по
организации и държави
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В образователната програма
са вплетени
индивидуални и групови
терапевтични
сесии, водени
от психолози
или социални
работници.
Целта е възстановяването на
капацитета на
осъдения да
дава положителен принос
в обществото,
да се възобновяват (където
е възможно)
семейните отношения, да
се подобрят
шансовете им
на пазара на
труда, да се
намали рецидивизма.
Маргарет Уилсън и
Каролин Ланскей

2.4 ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТИ НА
МОДЕЛА ЕВО
Прилагането на
методологията в
европейски контекст
изисква отпадането на
два от елемен-тите на
АПАК (описани в Гла-ва 1),
смятани за неприложими от
екипа на проекта, поради
различията в наказателното
правосъдие и управлението
на пенитенциарните
системи, а именно,
оказването на юриди-ческа
помощ и медицинска помощ. В Европа, базисното
обезпечаване на тези нужди
на правонарушителите е
задълже-ние на държавата
и поради това няма
нужда от прив-личането
на допълнителен ресурс
от страна на вън-шните
организации, прилагащи
моде-ла ЕВО.
Това не означава, че екипът
на ЕВО не бива да се стреми
към предоставянето на
услуги в рамките на тези два
елемента. По-скоро е важно

да се гледа на отделните
елементи от модела
и тяхното интензивно
прилагане, през контекста
на местните условия.
В модела всички
елементи са важни,
тъй като допринасят
за възстановяването
на личността на
правонарушителя. В същото време, както се вижда от
прилагането на модела в
Евро-па, може да се започне
с някол-ко елемента, като
потепенно се разширява
до пълното въвеж-дане на
методологията. Трябва да
се има предвид, че рискът
от рецидивизъм е по-голям
при тези участници, които
не са преминали през
всички цикли или всички
елементи на методологията.
Участие на обществеността
Участието и приемането
на програмата от
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обществеността е
много важно, с оглед на
представянето на метода в
затворите и обезпечаване
на обществена подкрепа
за въз-становяването
на затворниците и
реинтегрирането им в
обществото.
Взаимопомощ между
участниците / Позитивна
култура на общуване

При обсъждането на
обхвата на
работата и
образованието, лидерите
на отделните
ЕВО биха могли да цитират
Препоръките
на Съвета на
Европа относно образованието в затворите R(89)12.);
www.epea.org

Самите членове на ВО
прите-жават много знания,
умения, дарби и опит, който
често ползват в негативен
план. От голямо значение
е да да се покаже на тези
хора как да ги използват
в позитивен план, като им
се предостави максимум
отговорност. Глав-ната цел
на изграждането на култура
на позитивно общу-ване с
участниците е всеки да бъде
самостоятелен, но и всички
да си помагат един на друг,
да поемат отговорност за
цялата група и така да се
изгради общност с грижа за
всеки неин член. 

Работа и образование
Работата и образованието
са важни елементи от
процеса на социализиране,
но не са доста-тъчни за
възстановяването на
осъдения. Трябва да се
проме-ни ценностната
му система, участникът
трябва да си изгра-ди
самочувствие, да открие
себе си, да приеме дарбите
и уменията си, да си изгради
самоуважение.
Целта е участникът да
си намери работа след
освобож-даването или оше
по време на последната
част от излежва-нето
на присъдата (ако това
е възможно според
правилата на съответната
пенитенциарна система).
В редица страни
затворите предоставят
възможности за работа
и за образование. В този
случай не е необходимо
ЕВО да предоставят такива
услуги. Трябва да се има
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пред-вид обаче, че под
образование не се разбира
само преподава-нето на
знания, а усвояването и
практикуването на полезни
умения.
Духовност


 оделът на ЕВО се
М
базира на християнски
ценности. Той предлага на
участниците едно навлизане
в духовното чрез различни
християнски програ-ми на
доброволна основа.
ЕВО дава на участниците
опит в това какво означава
да обичаш, да бъдеш
обичан и приеман, без да
им се налагат определени
религиозни вярва-ния.
ЕВО е отворен за всеки,
без значение от неговите
вярвания и светоглед.
Достойнство и
утвърждава-не на
себеуважението
 сновополагащият прнцип
О
на методологията е
поставято на първо място
на човека. Всички дейности
в нея са насочени към
подпомагане на затвор-

ниците да изградят една
пред-става за себе си и
да видят човешкото си
достойнство, да осъзнаят,
че те са много ценни и имат
дарби и умения, които могат
да използват за себе си,
другите и общността. 
Жилищните условия
трябва да са приемливи,
участниците трябва да се
третират добре и да им се
оказва уважение.
Семейството
 емейството е един от стълС
бовете за възстановяването
на затворника. Семейството
след-ва да участва във
всички етапи на програмата.
Когато семей-ството поема
ангажимента да участва в
методологията и в процеса
на ресоциализация,
резултатите са много поуспешни. Семейството е
важен източник на подкрепа
на учас-тниците и в периода
след ос-вобождаването. Ето
защо те трябва да са част от
реин-теграционния процес
и да участват доколкото е
възможно в планирането
на изпълне-нието на
присъдите.
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Доброволците и тяхното
обучение
Доброволците имат
твърде важна роля за
общуването с участниците
в програмата. Те носят
връзката с външния свят. Те
имат уважението на затворниците защото не са част от
системата и не получават
въз-награждение за труда,
който полагат. 
 частниците ги приемат с
У
раз-бирането, че те са там
защото са важни за тях.
Доброволците са моста
към обществото и често
връзките се запазват и след
освобождаването. Доброволците – и особено онези,
действащи като „ментори“
или „духовни наставници“
са зна-чими и като
доверени лица, които носят
приятелство, ста-билност
и възможност да из-питаш
трайни отношения на грижа
за другия до теб.
Всичко това изисква добро
обучение и подготовка
на доброволците преди
тяхното включване в
дейностите на ЕВО.

Принос и поощрения
З а да се оцени точно
приносът на всеки един, а
и с оглед затвърждаване
на постигнатите резултати,
животът в общ-ността
се следи отблизо. От
голямо значение в тази
връзка е дейността на
Комитета за техническа
класификация, със-тавен от
професионалисти свързани
с методологията, които
класират участниците
съобразно с нуждите им
за индивидуална терапия,
дават препоръки за явяване
на изпит, за преминаване
на по-лек режим, а също
установява дали са
преодолени съществуващи
рискови фактори,
наркозави-симости или
психични проб-леми.

Социална реинтеграция,
по-мощ след
освобождаването 
В първообраза на ЕВО –
АПАК методологията, се
създава Център за социална
реинтеграция. В него
има три секции: закрит,
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полуоткрит и открит тип
поделение. Що се отнася
до ЕВО, там където това е
възможно, следва да има
процес, в който осъдените
да получават все по-голяма
свобода и стъпка по стъпка
да се реинтегрират в
обществото.
Грижите след
освобождаването са важен
аспект, който помага на
бившия затворник да се
справи с трудностите и предизвикателствата. В грижите
след освобождението
участват доброволци
– ментори, духов-ни
наставници и/или професионални социални
работни-ци.
Възстановително правосъдие / грижа за жертвите на
престъпления
Участниците следва
да се научат да поемат
отговорност за действията
си, сега и в миналото.

Различните програ-ми за
възстановително правосъдие, като например
„Смоки-ново дърво“ или
програми оформени
върху модела ‘Building
Bridges’4, им представят
какво изпитват жертвите на
престъпления, с цел да се
насърчи съпреживяване и
да се подготви затворникът
за пред-приемане на
стъпки за възстановяване
на щетите, причинени на
жертвите и на обществото.
Като следваща стъпка
би могло да се предложи участие в срещи
на правонарушители с
жертви на престъпления.
Полагането на обществено
полезен труд като
символично възмездяване
на щетите също може
да е важна крачка към
възстановяването.

4. Виж www.restorative-justice.eu/bb
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2.5. ПРОГРАМА НА МОДЕЛА ЕВО

Създадените
възстановителни общности
предлагат 24 часова
програма и следват модела
на АПАК за възстановяване
на личността, който, както
мета-форично се изразява
д-р Отобони, наподобява
рестав-рацията на счупен
глинен съд. Колкото повече
са натроше-ните парчета
от него, толкова по-сложна
става тази рестав-рация и e
особено трудна, ако някое
от тези парчета липсва.
За тази цел могат да
бъдат използвани
различни терапев-тични
подходи, насочени
към потребностите
на всеки осъден - да
поеме отговорността за
собствените си действия,
както и последствията
от тях, да възстанови
отношенията си с
общността и с обществото
като цяло, което включва
и запазването или
възстановява-нето на

семейните отношения и
създаването на нови социални контакти.

Целта на методологията
е мак-симално да
възстанови лич-ността
на правонарушителя,
доколкото е възможно или
„убивайки престъплението,
да съхраним личността“
(Mario Ottoboni).
Предварително условие
за започването на
програма по модела ЕВО е
участниците да формират
една „възстанови-телна
общност“, да бъдат
настанени в обособена
секция на затвора (или в
отделна сграда), така че
да не се смесват с общата
затворническа попу-лация.

Животът
в общността се
ба-зира на етичен кодекс,
следван от всички, като така
се гаран-тира една сигурна
среда и се формират
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условия за възстановяване на личността на
право-нарушителя. Това
изисква нормални жилищни
условия, както и грижи за
физическото, психическото
и духовното състояние
на индивида. Възстановителната общност се
гради на принципа всеки
участник да се грижи за
човека до него.
В центъра на модела на ЕВО
са човешките ценности.
Една от видимите прояви на
тази тенденция е начинът по
който се обръщат един към
друг правонарушителите
в прог-рамата и екипът
работещ с тях. Хората,
участващи в програмата на
ЕВО се наричат „членове
на възстановителната
общност: хора, които
активно участват в техния
собствен възстановителен
процес“5
Цялата дейност е насочена
към подпомагане на всеки
един от участниците

да развие пози-тивна
представа и самооценка
за себе си. Базиран върху
християнските ценности,
мо-делът дава възможност
на участниците да изпитат
какво означава обич,
както и това да бъдеш
обичан, без да се налага
някаква доктрина или
догма. Моделът разглежда
правона-рушителя като
човешко същес-тво, което
не е получавало достатъчно
или никаква лю-бов, някога
в миналото си, симптом
на което е крими-налното
поведение сега.
Прогамата обхваща всички
елементи на модела, като
може да бъде разглеждана
през три основни
модалноси:
(a) Подходи и дейности,
насочени изцяло
към нуждите на
правонарушителите, като
тук се включват всички
онези дейности, касаещи
възстановя-ването и
поддържането на една

5. Участниците в оригиналната АПАК методология се наричат
„recuperandos“: хора, в процес на възстановяване „recuperating“.
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здрава духовно и физически
личност, насочена към
живот без престъпления.
Такива дейности са:
обучение, професионална
квалифика-ция,
индивидуално и групово
консултиране, групова
терапия, спорт, арттерапия, работа, укрепване
на фамилните връз-ки,
подготовка за живота на
свобода;
(b) Подходи и дейности,
насочени към създаване и
поддържане на позитивна
общностна култура.
Система за делегиране на
отговорности, съобрзано
постиженията на всеки един
член, взаимно обучение и
подпомагане на членовете
на програмата, об-що
честване на празници,
ритуали и изълнение на
общи дейности, свързани
с ежед-невния живот,
участие в съвети на
общността за вземане на
решения или обсъждане на
различни приемливи или
неп-риемливи поведения,
равно-поставено и
справедливо от-ношение
към всички членове;

(c) Подходи и дейности,
насочени към помирение
и възстановяване на
отношения-та на осъдения
с неговата общност и
поемане на отговорност за
действия от миналото. Тук
се включват всички онези
дейности насо-чени към
разбиране на стра-данията
на жертвите на престъпността и подготовка
за връщане в обществото.
Прог-рамите на отделните
възстано-вителни общности
са изклю-чително
разбнообразни. Всяка
една от общностите носи
от-печатъка на местната
култура, традиция,
експертиза на организацията, правна действителност и особености
на институцията, в
която се раз-вива. Това
многообразие, в рамките
на един модел демонстрира високата
адаптив-ност на ЕВО и
големите възможности,
които предлага за всяка
национална или мес-тна
пенитенциарна система или
инситуция и общност.
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Таблица 2. 1. Данни за дейностите и тяхното разпределение в дневния
режим на различните възстановителни общности

Данните в таблица 2.2 са снети от предоставените графи-ци
за дейностите на отдел-ните
общности. В някои случаи, това
са общности, чието ежедневие
продължава да е до 38 % свързано
с ежедневието и режима на
общата затворническа попула-ция,
например възстановител-ните
общности, създадени от Blue Cross
в Германия, PF в Унгария и Miriam

в Латвия. В други случаи, както е
във ВО, създадена от Пи Еф Бъгария
(известна до 2016 като ДРОПЛС)
липсва каквото и да било смесване
с останалата затворническа
популация. Възстановителните
общнос-ти, реализирани от
Зеехаус (Seehause) в Германия
и „Интеграция в обществото“ в
Латвия, са изцяло независими от
пенитенциарната система, в смисъл
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на ежедневен ритъм и
интензитет на дейности.
Без значение колко независими са общностите от
ежед-невния режим на
затвора и пенитенциарната
система, таблица 2.2 ясно
показва интензивността
и фокуса на дейностите,

в които участват техните
членове.
Представената тук програма
от ВО на Зеехаус, Германия
илюстрира дейностите и
интензитета с членовете
на общността по време на
целия им престой.
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Таблица 2.2. Организация на седмичния / дневен режим във ВО на Зеехаус,
Германия.
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Програмата на
възстановител-ната
общност представена в
таблица 2.2 илюстрира
дей-ностите, в които са
ангажи-рани участниците
по време на техния престой.
Както се вижда от данните
в таблица 2.1 няма пречки
за формиране на такава
програма в различните
контексти – затвор или
ВО на свобода, стига тя да
включва елементите на
модела ЕВО.

Независимо от избрания
подход, целта остава
възста-новяване на
личността чрез развитие
на нейните умения и
потенциал. Програмата
трябва да се докосне до
онези зони в живота на
индивида, които определят
стремежа му към престъпно
поведение.

2.6. ПЕРСОНАЛ И УПРАВЛЕНИЕ
Персонал и доброволци
Когато говорим за
служители в ЕВО имаме
предвид ключо-вите
служители, координи-ращи
взаимодействието между
доброволците, затворната
администрация и/или
парт-ньори от местните
общности. По-голяма
част от работещите с
членовете на ВО са доброволци. Те са добре
подгот-вени специалисти
от различни области:
психолози, социални
работници, университетски

преподаватели в различни
спациалности, духовници,
артисти, художници и
общес-твеници. Всички
те покриват отделни
елементи на програмата
и равнопоставено
участват в живота на
модела. Отговорностите
им не са по-малки от
тези на служителите. Те
имат основен принос
за успеха и резултата от
работата – трансформация
на личността на правонарушителя.
Отново следва да се
подчертае, че има вариации
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в отделните програми - така
например, Латвийският
модел за работа с бивши
затворници и проектът
Зеехаус в Германия имат
повече щатни служители
от другите програми в
резултат на това, че са
относително авто-номни
проекти, независими
от инфраструктурата и
управле-нието на даден
затвор.
Доброволците
демонстрират на практика
какво означава да бъдеш
обичан безусловно,
без някой да търси
реципрочност. Те са пример
за позитивни, социални
и общностни ценности,
приложени практика.
Подборът и обучението
на доброволците
се осъществява от
организациите, носители
на „ноу-хау“-то на модела.
Затворите обикновенно
осигу-ряват достъп след
проверка на данните на
външните лица, съобразно
собствените им правила,
регулация и правна
рамка. Участието на

затворната администрация
в подготовката на
доброволците се изразява в
инструктаж за поведението
в затвора и правилата,
касаещи външните
специалисти и отношенията
им със затвор-ниците.
Повече за подготовката на
партньори, доброволци
и трети заинтересовани
страни от прилагането
на ЕВО може да се види
в създадения модел
за обучение на всички
заинтересовани страни. Там,
могат да се намерят детайли
за темите и интензитета
на подготовка на
специалистите доброволци.
Отношенията между доброволците и НПО се регулират
съобразно опита на самата
организация и местното
законодателство.
Управление
Управлението на ЕВО е
зависимо от множество
фактори свързани с
контекста, степента на
интегриране на дейностите
на модела в съот-ветната
пенитенциарна еди-ница,
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национално законодателство, икономически
показа-тели. Поради
множеството вариации
в националните системи
и липсата на достатъчно
данни за тях, ще прескочим
този, макар и важен анализ
и ще се фокусираме само
върху инструментите за
управление и регулация
на отношенията между
затворите, членовете на
общностите, НПО и техните
служители и външни
партньори.
Още повече, че
управлението на ЕВО не
е статично. То постоянно
се променя в търсене на
най-добрия вариант за
прилагане и в отговор
на промените, които
настъпват във всеки един
от контекстите, в които се
реализира модела.
Най-общо и минимално
изис-кване за прилагането
на ЕВО модела и неговото
развитие е съставянето
и подписването на
споразумение за
разбирател-ство и
следване на общата рамка
на модела и неговата

методология, създаването
на определени условия в
различ-ните контексти за
прилагането му. Без тези
основополагащи стъпки
развитие не би било
възможно.
В рамките на това
споразу-мение, или като
отделни съпътстващи го
правилници, се определят:
(а) Поставяне на модела
в определен режим за
сигурност, или прилагането
му в различни режими;
(b) Условия за живот в
отделението на ВО, в това
число самостоятелност,
включване в други дейности
на затвора/смесване с
останалата популация
или цялостно отделяне от
останалите, дневен режим и
неговите особености;
(c) Категория участници в
програмата;
(d) участие на служителите
на затвора в живота на
общнос-тта, от минималните
проверки за нарушения
на правилника в затвора
и обезпечаването
на сигурността,
проследяването на
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промяната в правния
статус, до включването на
членовете на общностите
в дейности от живота на
затвора, ръководени от тях;
(e) Регулация и правила
за достъп на външни
специалисти, специфични
изсквания за тяхната
подго-товка за работа с
осъдени, за съобразяване
с други условия, касаещи
сигурността на съответната
институция;
(f) Влияние на програмата и
постигната промяна върху
присъдата на правонарушителя – намаляване или
предсрочно освобождаване;
(g) Всичко друго, свързано
с обезпечаването на
дейностите по програмата и
работата с осъдените.
В контекста на затвора
вниманието на
мениджмънта се фокусира
върху интегра-цията на
модела в пенитен-циарната
система и прилага-нето
му във всеки един етап от
присъдата. Този процес
мина-ва през регулация
на отноше-нията между
служители на затвора
– външни специалисти -

потребители на програмата
и накрая местната общност.
При прилагането на модела
в общността, без значение
дали е алтернатива на
наказанието лишаване
от свобода или социална
резидентна услуга за бивши
затворници, менидж-мънтът
е необходимо да се справя и
с други аспекти.
Освен формалното споразумение между НПО, носител
на модела и Министерство
на правосъдието и
съответната община и
/ или социална служба,
следва да се постигне
и „споразумение“ с
местните общности,
на чията територия
се развива модела.
Това е едно сериозно
предизвикателство,
чието преодоляване
не се постига чрез
преговори, приключващи
с писмено спо-разумение,
гарантиращо мини-мално
спазване на определена
рамка. Това се постига найвече с ежедневни контакти
и усилия на лидера на
съот-ветната ВО, работа по
прео-доляване на негативни
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нагласи и предразсъдъци
и еднов-ременно с това
привличане на нови
съмишленици от местните
общности в конк-ретни
дейности на ЕВО, прилаган в
този контекст.
Не бива да се мисли, че
това предизвикателство
не същес-твува и в
предходният кон-текст
. Но тук то е с особена
тежест и въздействие върху
съществуването на цялата
ВО, защото носителят на
модела има два основни
партньора – в лицето
на държавата, която е
основен изпълнител на
наказателната функция
в Евро-па и в лицето на
местната общност, която

излъчва фор-мални
контрагенти чрез мест-ната
власт и гражданското общество, но има и много поголяма неформална власт
и влияние, които действат
изк-лючително благотворно,
кога-то са в посока на
подкрепа на ЕВО модела.
При преобла-даващи
негативни нагласи оба-че,
това влияние може да бъде
пагубно за ВО
. Освен рам-ката, описана в
едно базисно споразумение
и съпътстващите го
допълнителни правилници,
където ги има, обикновено
се създава и общо
координиращо управленско
тяло.
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Фигура 2.1. Координационен съвет (примерът е от България)

„Координационният съвет“ и
неговите функции са пряко
свързани с организацията на
работа във ВО, координацията
между отделните сегменти на
програмата, координацията
между специалистите от различните направления и външните специалисти, в това число
наемането на експерти от други
партньорски органи-зации.
Задачите на координационния
съвет са:

Планиране;
Обмен на информация относно
постигнатите ре-зултати и
решаването на оперативни
проблеми;
Поддържане на добро взаимодействие между всички
въвлечени страни в програ-мата
Кординационният съвет засе-дава
минимум един път на два месеца.
Базисното споразумение се
сключва с всички членове на
координационния съвет (ако
партньорите са повече). То съдържа
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ясно разписани мисия,
философия, принципи и
стандарти на програмата,
както и ролите, границите
и отговорностите, с
допускането, че те не са
статични, а се променят и
оптимизират във времето
на основата на добри
практики. Това дава въз-

можност за прилагане на
ЕВО модела и неговото
постоянно оптимизиране
и повишаване на
ефективността му.
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Заключения Част 2
• Европейските възстановителни общности са модел за издигане

•
•

•

•

и утвърждаване на личността. Моделът ЕВО, основан на
методологията АПАК, е подходящ за максимален брой европейски
страни, съобразно местните институционални, социални и
политически условия. Той може да се прилага както в затворите,
така и извън тях, като алтернатива на лишаването от свобода или
постпенитенциарна програма.
Целта е възстановяването на личността чрез придобиването на
умения и разгръщането на нейния потенциал.
Прилагането на модела е невъзможно и/или несигурно без
осигуряването на подкрепа и добри партньорски отношения с
Министерството на правосъдието, затворите, местната общност и
отделните професионалисти – доброволци.
Значителна част от успеха на модела се дължи именно на участието
на доброволците и тяхната специфична мотивация и отношение
към осъдените. Те носят със себе си едно усещане за реална връзка
с живота на свобода за членовете на възстановителните общности,
както и за самата философия на ЕВО, базирана на зачитането на
човешкото достойнство и грижа за човека. Водеща е обичта към
човека и вярата, че всеки правонарушител може да бъде променен.
Развитието на тези отношения минава през две нива на интеграция:
интеграцията на моделите в институциите и/или общностите като
система от правила и процедури, вписващи се в живота на своя
„приемник“, и интеграция на ценностите и философията на модела
в системата от „вярвания“ и нагласи за третиране на осъдените в
институциите и общностите.
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Част 3: Запознаване с
подхода
3.1 РЕХАБИЛИТАЦИЯ
В доклада си за пилотната фаза на проекта Европейски
възстановителни общности, Ланскей и Уилсън посочват
едно от предизвикателствата, с които се сблъскват
програмите за рехабилитация , а именно, че не става дума
за една итервенция, а за серия от „микромеханизми“ на
програмата.
ЕВО моделът е дългосрочна програма, която минава през
отделни етапи и режими на прилагане и е органично единство
от 10 елемента. Тяхното прилагане създава феноменологична
среда, което предполага, освен изследване на отделните
елементи и отделен фоокус върху тази свързаност / цялост.
Както отбелязва Maruna, не всички затворнически
и рехабилитационни програми се поддават на лесно
прилагане. „Всяка интервенция или програма всъщност се
състои от хиляди р
 азлични микромеханизми на промяната
(например, конфронтация, или да се научиш да вярваш и да се
самооценяваш).
Като натрупваме постепенно знание за тези микромеханизми
на промяната (и отваряйки по този начин една черна кутия),
изследователите може би ще успеят да разработят един
теоретично базиран дневен ред за изследване ефективността
на програмите (Pawson & Tilley, 1997). За съжаление, този клон на
науката за рехабилитацията има да измине много дълъг път“
(Maruna, 2001:112.)
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В опит да се справим с
това предизвикатество
ще опишем моделът на
ЕВО и какво работи в него,
през три опорни точки:
оригиналната методология
APAC, изследването
на Уилсън и Лански и
натрупаните емпирични
данни през годините и в
пилотната фаза на новите
възстановителни общности.
Първо е необходимо,
да определим какво
разбираме под термина
„рехабилитация“.
В Оксфордския речник на
съвременния английски,
трето издание, намираме
следното определение:
„Възстановяване (след
заболяване или след
пребиваване в затвора)
към нормален живот чрез
тренировки и терапия.“
В енциклопедията по
Психология, първо
американско издаие 1987,
изд. на български от Наука
и изкуство, 1998, София, се
дава следното определение:

“Рехабилитацията приема,
че човекът, който трябва
да се подложи на нея,
някога е бил способен да
функционира адек-ватно...
...... означава връщане
към предишно състояние
или възмож-ности за
функциониране“
През последните
десетилетия се е наложило
всички програ-ми,
насочени към реинтеграция и пълноценно
въз-становяване на
осъдените, да се наричат
рехабилитационни, което
понякога не е много точно.
Ако мислим от пози-цията
на това, че затворът,
изолацията, нанасят вреди
на личността и я поставят
пред специфични проблеми,
то наистина по време на
изтърпяване на присъдата
и след освобождването на
осъде-ният следват и се
налагат грижи и подкрепа в
смисъл на рехабилитация.
Ако обаче мислим за
възстановяването на
затворника през призмата
на ЕВО моделът, а именно
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такава трансформация
на личността, която
води до възстановяване
и пълноценен живот
без прес-тъпления, то
ще открием, че за да се
постигне това се налага
не просто възстановяване
на старите възможности
за функ-циониране преди
затвора, а за създаването
на нови, несъще-ствуващи
преди умения, нагласи,
ценности на живот. Найлесният пример, който
можем да дадем е с неграмотните лишени от свобода.
Някои от тях никога не са
можели да четат и пишат.
Включвайки се в ограмотителни курсове в затвора, те
за първи път усвояват тези
умения. Това безспорно би
подпомогнало рехабилитацията им впоследствие.
Друг краен пример са
случаите на осъдени без
родители, чието детство е
преминало в инсти-туции
или приемни семейства.
Един от възможните
позитив-ни резултати
на учасието им, в която

и да било рехабилитационна програма,
включва-ща групова
терапия и / или някакав
тип група за взаимопомощ, е създаването
на идея, усещане и
разбиране за семейство.
Или реконструкция на
негативната представа
за семейството чрез
интегрира-нето на един
позитивен „семеен“ опит
преживян в групата. И
двата крайни примера
дават основание да кажем,
че рехабилитационните
програми в затвора, а и
след това, за еднa част от
участващите в тях са такива,
но за друга всъщност
са хабилитационни,
създавайки изцяло нови
умения за справяне и живот
в общността.
Когато Д-р Марио Оттобони,
създателят на оригиналната
методология АПАК говори
за рехабилитация, той
описва шест зони на
влияние:
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• „Здраве - тъй като повечето осъдени страдат от
различни болести
• Образование - за да живееш и функционираш
като гражданин в днешното общество, то добрите
обноски, духовните напътствия, професиоалните
умения и образованост са абсолютно необходими
изисквания.
• Четене и писане - да се намали неграмотността и полуграмотността, които достигат 70% в нашите затвори
(Бразилските – бел.редактора), да се организират по
възможности други образователни програми с цел
подобряване на нивото на образование.
• Професионално обучение - чрез курсове и
стипендии в съответствие със способностите на
заинтересованото лице
• Утвърждаване на личността - внимание към
моралното израстване и утвърждаване на
самооценката чрез занимания, дебати и поръчения,
съответстващи на поставените цели; ако е
необходима корекция това да се прави в братски
дух, ако се изразява похвала, тя да е заслужена.
• Религия / духовност - да се разкрива пред осъдения
колко важна е тя в живота на човека. Той трябва да
има опита на общуване с Бога, да се научи да обича и
да бъде обичан. „Да обичаш се научава като обичаш“.“
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Разбирането за цялостност
в рехабилитационния
процес е важно за АПАК и
ЕВО. Правонарушителите
са лица с множество
проблеми. Обик-новено
криминалното им
поведение е поредица
от знаци, симптоми на
една или множество
дисфункции в личността
и нейната история. По
време на престоя им в
затвора проблемите се
задъл-бочават. Колкото
по-дълъг е той, толкова по
тежки са последиците от
него и съот-ветно тяхното
преодоляване изисква
повече мерки и усилия.
Покриването на очертаните
от д-р Марио Оттобони 6
зони на рехабилитационния
процес всъщност са
своеброзен „re-enactment“
на развитието на индивида

от незрялата му детска
същност до завършена
интегрирана личност,
съпът-ствано от „лечение“
на травми, нанесени както
на самия него, така и онези,
които самият той е нанесъл,
доколкото това е възможно.
Но така или иначе, процесът
на рехабилитация в модела
на ЕВО изисква висока
интензивност, дългосрочност, въвлеченост на
дос-татъчно представители
на местната общност и
на самите членове на
възстановителната общност.
Няма никакво съмнение,
че моделът на ЕВО има
терапев-тичен ефект върху
участ-ниците с философия
основана на холистичното
(цялостното) възприемане
на индивида и стъпките за
реализация на програмата. 
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3.2 ТЕРАПЕВТИЧЕН ПРОЦЕС

В описанието на модела
на ЕВО бихме могли да
спрем до описанието му
като рехабили-тационна
програма и нейното
разбиране и практика в
процеса на възстановяване
на личността. Това обаче ще
ни лиши от по-дълбокото
разбиране на модела и
възможността за оценяване
на „какво работи“ в него,
не просто като поредица
от рехабилитационни
действия, а като цялостен
модел, система от ценности
и практики, които когато
се прилагат хармо-нично
водят до такава трансформация на личността на
правонарушителя, която
прави възможно той да
живее без престъпление.
В много затвори, всяка една
дейност от ежедневието на
членовете на ВО-и може да
бъде открита като отделна,
най-често кратковременна,
като продължителност
про-грама, до която имат

достъп широк кръг от
осъдени. Въпреки това,
участието на затворниците
в поредица от програми
няма този ефект, както след
живот във възстановителна
общност. Много от
рехабилитационните
програми, осъществявани в
общата затворническа популация се повтарят и във възстановителните общности,
но с различен ефект.
От една страна в самите
дейности и модули
на модела няма нищо
оригинално или уникално.
Специалистите от полето
на криминологията,
пенитенциарната
психология, социалната
работа и други близки
сфери на хуманитарното познание, са
добре запознати с тези
практики и техните силни
и слаби страни. От друга
страна създаването на
възстановителна общност с
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позитивна култура и етичен
код, пълноправно участие
в живота на общността,
посто-янното участие
в програми и дейности
развиващи личност-та
– същите онези, добре
познати на специалистите
практики - очевидно има
доба-вена стойност, водеща
до промяна.
Когато определяме подхода
на ЕВО като терапевтичен,
макар това да предпоставя
и засилва очакването за
„лечение“, имаме предвид
именно тази промяна /
трансформация в нагласите,
ценностите и интег-ритета
на личността, водещи до
живот без престъпления.
За разлика от чистото
разбиране на понятието
„рехабилитация“, която
се стреми да възстанови
съществували преди
особенос-ти/ характеристи/
умения и дори физически
способности, терапията
отива отвъд това и търси
промяна на състоянието.
В този смисъл можем

да откро-им няколко
фактора, които спомагат за
терапевтично въз-действие
на модела върху чле-новете
на възстановителните
общности, макар в известна
степен те да преливат един
в друг и да са трудни за ясно
дефиниране:
Средата като терапевтичен
фактор - едно от предварителните и базисни
изсиквания за прилагането
на ЕВО моделът, без
значение в какъв контекст
се осъществява, е
създаването на специално
отделение, отговарящо
на определени физически
усло-вия, в които да се
настаняват членовете на
програмата. Условията
следва да дават възможност
за самостоятел-ност,
автономност в осигуряването на ежедневни
разнородни дейности и
достатъчно зачи-тане на
личното пространство.
Едновременно с това,
простра-нството следва да
е така изградено, че да дава
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възмож-ност и за развитие
на общнос-тен живот.
Средата е ориентирана към
минимизиране на стреса и
осигуряване на достатъчен
комфорт, позволяващ
на всич-ки членове на
общността, раз-витие на
способности и уме-ния.
Колкото „по-отдалечено“
и независимо е това
специално оделенеие от
институционал-ния живот
и ежедневния ритъм на
затвора, толкова повече
се засилва терапевтичната
значи-мост на средата и на
общност-та.
Общностен живот - изключително важен фактор
за постигане целите на
промяна-та. Градят се
умения за под-държане
на здрави и позитивни
човешки отношения, в които грижата
за другия преминава
през осъзнаването как
собствениге постъпки, думи
и решения въздействат
на другите. Извън
конкретните тренинги и

групово терапев-тични
сесии, дискусии, време за
рефлексия върху изминалия
ден или просто споделяне
на преживяването,
общностният живот се
изгражда върху няколко
основни принципа,
изцяло противоположни
на субкултурата на
затворничес-ката
популация, а именно:
1. Демократично
управление и вземане на
решения, обсъж-дане на
всяко значимо за групата
или отделен член на
общността събитие, тема,
преживяване.
2. Прозрачност и
максимална информираност
на всички членове на
общността и екипа, с цел
минимизиране на възможностите за манипулация
и нереалистични проекции
в „там и тогава”.
3. Максимална заетост на
времето със съзидателни
и раз-виващи личността и
самата общност занимания.
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4. Нетолериране на
агресивно, грубо и
накърняващо човеш-кото
достойнство поведение.
5. Ясни правила, строго
спазвани от всички свързани
с общността – служители,
доб-роволци, членове.
Можем да кажем, че
моделът ЕВО, без да е
мислен като терапевтичен
модел от прилагащите
и развиващите го,
изграждайки хармонична
и безопасна среда с много
ясна рамка и условия, се
превръща в такъв.
Позитивният личностен
модел е третият
много важен фактор
за промяната. Негови
носители обикновенно са
доброволци, служители,
пред-ставители на местните
общности или дори
членове на ВО с по-дълга
история в нея и самите те
превърнали се в ролеви
модел за останалите. В
описанието на основните
елементи на ЕВО вече
споменахме за тази ключова
роля на доброволците в

про-мяната на личността
на право-нарушителят.
Осъзнаването на членовете
на програмата, че тяхната
личност е значима за
друг, води до укрепване
на техният идентитет,
развитие на позитивна
нагласа и отношения с
авторитети и способност за
емоционално обвързване
и поддържане на открити,
равнопоставени чо-вешки
отношения. Интен-зивното
общуване с добро-волците
за някои от тях е от-критие
на цял един „нов“, тотално
различен и недос-тижим
иначе свят. Попадането във
Възстановителна общност,
ца не малка част, носи
прозрението, че до момента
тяхната представа, както
за света, така и за тяхната
роля в него е изкривен
образ, отра-жение в
„изкривено огледало“. Става
възможно осъзнаването
на изначално грешната
пози-ция в когницията на
личността и възможност
за нейното ко-ригиране.
Разбира се това е нелек
и дълъг процес, съпътстван от много съпротиви,
проверки и изпитания, на
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които членовете подлагат
както личността на
добро-волците и другите
специали-сти, така и силата
на отношенията си с тях.
Създаващото се доверие и
делегиране на отговорности
води до интегриране на
всичко онова, понякога
изцяло ново за членовете
на ВО, така, че те да се
развият като една значително по-зряла личност с
позитивно отношение към
другите и света.

Ако средата и общността
са рамката и арената за
започване на процес на
промяната, то отношенията
в общността и отношенията
между добровол-ците и
членовете на програ-мата
са основен инструмент за
тази промяна.
Извън отграничаването
на тези три терапевтични
фак-тора в модела на
ЕВО, трудно можем да
отграничим конкре-тен
терапевтичен подход.

3.3 МОДЕЛ НА ПРОМЯНАТА
ЕВО моделът на промяната
на личността може да бъде
разгледан в трите аспекта,
описани в глава втора.
Нужди на правонарушителите - в зависимост
от всеки индивидуален
случай биха могли да
бъдат покрити една,
няколко или всички шест
зони на рехабилитация,
описани от д-р Марио
Отобони. Обикно-вено
работата по зоните носи

допълнително развитие на
капацитета и потенциала
на личността за справяне
с пре-дизвикателствата
на ежедне-вието, а оттук
и до намаляване на
криминогенните фактори,
особено свързаните
с възмож-ностите за
намиране на работа,
бъдещо активно участие
в рехабилитационни
дейности във ВО и извън
нея, както и до компенсация
на някои личностни
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особености, свър-зани
с дисфункционалността
на отделните участници.
Ин-дикатори за промяна
тук са обикновено
успеваемостта в учебния
процес, промяната на
някои основни нагласи
към психо-активни
вещества, нама-ляването на
съпротивите за включване в
рехабилитацинни дейности
и живот във ВО.
Отношения с другите. 
Отношенията с другите
се развиват в общностна,
индиви-дуална и групова
среда. В кон-текста на
общност, етичният кодекс и
неговите норми, базирани
на грижата „един за друг“,
първоначално изглеждат
формално зададени и
външни за личността на
новопос-тъпилите. Етичните
норми на ВО постепенно
се интегрират от участника
и тяхното спаз-ване и
липса на нарушения
могат да бъдат един от
поведенческите индикатори
(макар и не винаги много
надежден) за промяна,
успеш-но адаптиране

към общност-ния живот
и готовност за бъдещо
активно включване.
Извън контекста на
общност-ния живот,
междуличностните
отношения са онези,
които подпомагат
промяната на личността,
създават подкре-пяща
среда за инвестираните
индивидуални усилия и
са основен инструмент за
нейната трансформация.
Осъществя-вани по двойки
„ментор – наставляван“
(доброволци - специалисти
и членове на общността),
създават възмож-ност за
постоянно взаимодейс-твие
с ролеви модел, отношението към и със който се
превръща в инсрумент на
промяната.
Междуличностните отношения, реализирани в групов
процес, без значение какъв
е фокусът на груповата
задача, дават възможност
за „re-enactment“ на
първоначалната семейна
група и осъзнаване на
последващия опит в изграждането на отношения с
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другите като възрастен.
Вече споменах-ме какъв
е приносът към развитие
на личността при осъдени,
израснали в дисфункционални семейства или без
семейства.

личен принос на отделните
членове в живота на
общност-та, повишаване
на броя на предложенията
от страна на членовете за
подобрение на общностния
живот, самоини-циатива.

Другият значим принос при
развитие на отношенията в
групов конекст (като това би
могло да е не само групова
терапия) за промяната на
личността е повишаване
на сензитивността
на участници-те, на
емоционалната интелигентност като цяло
и на способността
за разрешаване на
междуличностни проблеми.

Помирение и възстановяване на отношенията
на правонарушитея
с неговата общност –
поемане на отговорността
за минали действия,
укрепване на семейните
отношения, разширяване на разбирането за
нанесеното страдание чрез
престъпното поведение,
поемане на отговорност
за собствените действия,
в миналото, „тук и сега“
и бъдещо отговорно
поведение. Всички
дейности в тази модал-ност
осигуряват:

Тук индикаторите за
промяна са намаляване
броя на кон-фликтите,
нарушенията на
правилника на общността,
повишаването на
възможност-та за
въздействие върху нежелано поведение от страна
на групата спрямо отделен
нейн член, повишена
мотивация за участие
в дневните задачи и
програма на ВО, повишен

- на личностно ниво
интегриране на
настъпилите промени
през конкретни действия/
тестиране на реалността
извън защитената група
на общността, включ-ващо
и евентуална промяна на
нагласите и представите на
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собственото семейство и
общност за осъдения;
- осигуряват подкрепата на
семейството и общността
за една устойчива промяна
и минимизиране на риска
от регрес. Индикатор за
промяна тук са честота на
контакт със семейството
и близкото об-кръжение,

планът за възстановяване
и неговото из-пълнение,
изпълнението на договора,
постигнат при Фамилните
групови конфе-ренции
(ФГК) или Възстановителните конференции
(ВО), намиране на работа
още преди напускането на
ВО и пр.

Фигура 3.1. Модел на промяната на ЕВО
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Във всяка една от трите
модалноси, различните ВО
имат поредица от дейности,
заложени в програмата и
дневния режим, предизвикващи и засилващи
трансфор-мацията на
личността.

ЕВО модела, която остава
неизмерима, но всъщност
е с огромно значение за
промяната.

От показаната по-горе
фигура се вижда, че в
модела на промяната е
поставено „сляпо петно“,
което включва всичко,
оставащо „невидимо“ за
участниците, професионалистите и доброволците,
но което води до промяна.
Там е и онази добавена
стойност от синергията на
10-те основни елемента на

В същото време нивото
на при-лика ще зависи от
това, до колко изолирана и
независима е ВО от общата
затворническа маса и
от затворническата субкултура.7 Този факт може да
е от полза на онези, които се
готвят да създават ВО, тъй
като могат да се възползват
от изследванията,
направени от-носно

Моделът за промяна ЕВО е
много близък до модела на
терапевтична общност6.

6. Според Kooyman, главните инст-рументи за поведенческа и
личностна промяна са конфрон-тацията и позитивното влияние на
групата; социалните умения, усвое-ни чрез общуване и терапевтично
влияние във всичко, което се случва във възстановителната общност.
Ключовите концепции са следните:1) Да си помогнеш сам - всеки участник може да се промени като поеме отговорност за собственото
си поведение. 2) Активното участие в програмата е задължително
условие за личностно израстване. 3) Грижа за другите - като помагам
на другите, помагам на себе си. 4) Дръж се така, както човекът, който
искаш да станеш, по този начин ти започваш да действуваш различно.
По този начин участниците започват да тренират поведение без даже
да разбират изцяло смисъла му.
7. Лесно е да се сравни описанието на ЕВО, във втора глава, с дадената
тук кратка и съвсем обща дефиниция на терапевтична общност.
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терапевтичните общ-ности
и техните постижения и

недостатъци.8

3.4 КАКВО РАБОТИ И ЗА КОГО В
ЕВО?
Данните от изследването
на Маргарет Уилсън и
Каролин Ланскей сочат,
че не е много лесно да се
проследи „Какво работи“ и
„За кого“. Просле-дяването
на резултатите озна-чава
едно постоянно наблюдение и оценка както на
програ-мите, прилагани
вътре в заворите, така и
проследя-ването на живота
на осъдените след периода
на освобож-даване и то в
продължение на няколко
години. Отчитането на
множество фактори в това
наблюдение, за да бъде
из-мерено кой елемент от
дадена програма е бил от
значение за настъпилата
промяна или / не и до
колко всъщност тя е

устойчива или ситуативна и
краткосрочна.
От друга страна
съществуват някои
доказателства за потенциалния принос на някои
от програмите в затвора.
След като проектът ЕВО
се стреми да въздейства
на цялостната личност,
той може да включва
редица дейности, цели и
специфични акценти от тези
програми.
Таблица 2.2. (виж втора
част) представя данни за
дейността на различните
ВО, създадени в рамките на
проекта. Сравня-вайки тези
данни със заключенията на
Уилсън и Ланскей относно

8. Най-вече поради икономически /бюджетни причини, тъй като това са
едни от най-скъпите програми в затворите с доста ограничен обхват
що се отнася до броя на участ-ниците.
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съществува-щите практики,
ние сме в състояние подобре да отгово-рим на
въпроса „какво работи“
(виж таблица 3.1. по-долу).
Има дейности, които
засягат няколко
измерения, свързани с
трансформацията на личността на осъдения, но
ние описваме само онези,
за които има някакви
доказателства в процеса на
използването на програми в
затворите.
В таблица 2.2. може да
се види, че в някои ВО

преобладават дадени
програми, докато други
отсъстват. Във ВО в Унгария,
например, цялата програма
на възстановителната
общност е базирана на
духовното об-грижване
и дейности свързани с
вярата, включително,
настав-ничество, теология
(бого-словие), семейни
консулта-ции. Тези дейности
са свър-зани с отказ от
криминално поведение,
възстановяване на щетите,
нанесени на жертвите на
престъпления и подготовка
за живот на свобода.
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Таблица 3.1. Дейности в ЕВО и някои въздействия върху личността
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Неправителствената
организа-ция „Синият
кръст“, Германия е
пример в създаването на
възстановителна общност,
насочена към осъдени,
чието криминално
деяние е пряко свързано
с употребата на психоактивни вещества. Цялата
програма е фокусирана
върху преодоля-ването на
наркотичната и алкохолната
зависимост и подпомагане
на въздър-жанието в
бъдеще. По този начин, чрез
социално-образователни
програми за развитие на
личността се из-бягват
бъдещи престъпления,
развиват се социални
умения и се лекува
зависимостта.
Можем с увереност да
предположим, че преодоляването на основната
причина за тяхното
криминално пове-дение
ще доведе до транс-

формация в тяхното бъдещо
поведение и по този начин
към намаляване на риска от
рецидивизъм.
Освен описаните дейности
и резултати по пътя към
транс-формацията на
личността на осъдения,
както и на ефек-тивността
на рехабилитацията в
рамките на модела ЕВО,
професор Losel предлага
следното описание
на въздействието на
модела чрез примери от
международната практика.
Неговите предложе-ния
направени по време
на заключителната
конференция на проекта
ЕВО, състояла се в Щутгарт
през февруари 2016 г.
засягат всички основни
елементи на методологията
АПАК и включват ценни
коментари, които ще
обсъдим в следващата
глава.
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Резюме на глава 3
• В ЕВО личността се приема в нейната цялостност и това определя
основния фокус на подхода – в центъра е личността и нейните оношения
•

•

•
•
•

•

•

с другите, в това число и собствената общност на правонарушителя.
Процесът на рехабилитация на правонарушителят във ВО започва с
покриване на неговите индивидуални нужди, без значение дали са
свързани с неговото настоящо престъпление, или предходна криминална
история.
ЕВО, по подобие на АПАК се определя и прилага като модел за
рехабилитация и възстановяване на правонарушителя. Задълбоченият
преглед на ценности, програмни дейности, начин и организация на
живот във ВО, дават основание да се говори за терапевтичен ефект и
подход.
Моделът на промяната на ЕВО e приложим в различни контексти и
различни нива на сигурност, когато се реализира в затвор.
Колкото по-свързана е ВО с живота на пенитенциарната институция,
толкова се намалява интензитета на въздействие и степента на промяна.
Синергията на основните елементи на ЕВО и всичко онова, което е
„невидимо“за пряко заетите и изследователите, не бива да се подценява
и изключва при прилагането на модела.
Допускането за въздействието и промяната, настъпваща в резултат на
участие в ЕВО, се основава на съвсем кратък период на изследване.
Отговорите на въпроса „Какво работи?“, получаваме основно от опита
на възстановителните общности в Европа, с над 10 годишна история,
резултати и изследвания от затвори, прилагащи АПАК методологията
извън континента и данни от провеждани до момента изследвания
основаващи се на мета анализ.
Моделът на промяна следва да продължи да бъден описван и изследван,
за да има повече информация за въздейстивето на отделните елементи и
факторите, които предизвикват промяна.
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Част 4. ЕВО и
съвременни тенденции
в наказателната
практика
С оглед на прецизното и коректно описание на това
какво представлява един проект ЕВО като адаптация на
методологията АПАК в Европейския пенален,социален,
културен и защо в кавички „научен“ контекст, ние ще
процедираме в три главни направления: съществуващите
предизвикателства в т ретирането на затворниците,
възстановителните практики и алтернативите на лишаване
от свобода.

4.1. НАКАЗАНИЕ И ПРАВОСЪДИЕ
– НЯКОИ СИСТЕМНИ ПРОБЛЕМИ,
КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ
РАЗРЕШЕНИ ЧРЕЗ ПРИЛАГАНЕ НА
ЕВО
В проучването си, предхождащо пилотирането на
модела ЕВО, Ланскей и
Уилсън посочват едно от

предиз-викателствата,
пред което са изправени
рехабилитацион-ните
програми - а именно, че
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те не са някаква отделна
интервенция, а серия от
„микромеханизми“ на
промя-ната. Тенденциите
през пос-ледните няколко
десетилетия показват
следното:
1. Разбиранията относно
правосъдието и смисъла
на наказанието придобиват
ново съдържание, и в
този смисъл те са една
динамична концеп-ция.
2. Независимо от
постоянното търсене
на пътища за въздействие върху осъдените
и за намаляване на
рецидивизма, малко
са добрите практики
в „обикновените“ /
„традицион-ните“ затвори.
Тяхната ефективност е
недоказана, равнището
на рецидивизма остава
непроменено, броят на
затворниците продължава
да расте.
3. С оглед на появата, в
областта на наказателното
право, на нови видове престъпления, съвременната
пено-логия прилага все

по-различни санкции и
наказания в тър-сенето
на справедливи и ефективни решения и в
стремежа за регулиране
на политическите и
икономическите аспекти
на проблема, както на
индивиду-ално, така и на
обществено равнище.
4. Най-сериозното
постижение в този стремеж
са усилията и устойчивата
тенденция да се направи
затвора по-хуманен.
Това в някаква степен е
отразено в съществуващите
и прилагани световни и
евро-пейски стандарти
и изисквания, правила и
препоръки за хуманното
тре-тиране на осъдените и
съблю-даването на техните
човешки права.
5. От друга страна, в отличие
от призива на аболиционистите за „свят без затвори“,
си пробива път една
тенденция да се прилагат
все повече мерки без да се
прибягва към лиша-ване от
свобода, като алтер-натива
на затвора.
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6. Намаляването на
бюджетите води до
натиск за съкращаване на
програмите за затворни-

ците, в резултат на което
се засилва търсенето на
програми които „работят“.

„Засиленото използване на присъди с лишаване от свобода
води до тенденцияза рязко намаляване на съчувствието
към затворниците (Cunneen et al., 2013; Garland, 1991).
Едновременно с това се засилват наказателните цели
на лишаването от свобода, за сметка на целите на
рехабилитацията (Cunneen et al., 2013).
Независимо от икономическите трудности през последното
десетилетие, продължава да се увеличава броя на
затворниците (Hirsch & Maher, 2004), което изисква от
наказателното правосъдие и пенитенциарните системи
да ги поемат. Това е един икономически парадокс, при
който скъпото лишаване от свобода продължава да
нараства, докато по-евтините, а и по-ефективни мерки,
като общественополезен труд, намаляват (Cunneen, 2013).В
този контекст рехабилитацията на затворниците се свежда
до прилагане на възможно най-евтини, „стандартизирани“,
програми.(Raynor, 2004)9“.

9. Пилотен доклад, Margaret Wilson and Caroline Lanskey, University of
Cambridge, November, 2015.

72

Къде е мястото на модела
на ЕВО сред тези системни
предизвикателства?
 езависимо от факта,
Н
че дан-ните от Европа
се базират предимно на
неофициални наблюдения
на експерти и доброволци,
работещи по прилагането
на методологията АПАК
през последните 10 години,
както и наблюденията от
неотдавнашното изследване
на Ланскей и Уилсън10 от
Университета в Кембридж,
ще изведем следното:
1. Организациите, които
прилагат модела на
ЕВО притежават висока
степен на икономическа
независимост от
националните
пенитенциарни системи.
Тези организации
прилагат програмата

без прекъсвания, при
ограничено финансиране и
дори в периоди когато няма
финансиране11.
2. Рехабилитацията
и възстановяването
на осъдените е
първостепенната задача на
проекта. Това е свързано
с прилагането на редица
дейности и привличането
на голям брой специалисти
и доброволци, които да
работят с участниците
във възстано-вителната
общност, като по този начин
осигуряват една интензивна
и дългосрочна работа с
отделния индивид.
3. ЕВО е с дългосрочна
програма, която обхваща
индивидуалните
потребности на лишените
от свобода, техните
семейства, и местните

10. Работа по проекта в продължение на две години с наблюдения върху
разгръщането на стратегията по прилагането на методологията на
АПАК в Европа и само 5 месеца пилотиране, окончателна адаптация и
създаването на модела ЕВО.
11. В България адаптацията на АПАК се извърши поетапно, с частично
финансиране от „Отворено общество“ и със съфинансиране от
програмата MATRA CAP на холандското посолство в София, съответно
през 2006 и 2009 г. Програмата функционираше без прекъсване през
целия този период.
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общности, независимо от
това къде се прилага - в
затвора или извън него. В
таблица 2.1. са представени
данни за отделните
възстановителни общности,
средната продъл-жителност
на участие в ЕВО програма е
от 9 до 28 месеца.
4. Европейските
възстано-вителни
общности отговарят на
изискванията на международните стандарти
и на европейските
правила и препоръки
относно съблюда-ването
на човешките права12,
отношенията на човечност,
изключването на каквито
и да било изтезания. ВО
предоставят хигиенични и
достойни жилищни условия,
както и среда допринсяща
за ресоциализация и

образо-вание, гарантиращи
една въз-можност за
реализация на надеждите и
потенциала на всеки един
осъден.13
5. Ниски нива на
рецидивизъм в сравнение
с общата затворническа
попу-лация. Равнището на
реци-дивизъм, наблюдавано
от екипите, които работят
по прилагането на
методологията АПАК, над
10 години, на е показано в
таблица 4.1.
На базата на цитираното
изследване и на
информацията за
разпространението на АПАК
по света, включително в
Европа, можем да предположим, че разнобоят в
търсенето на ефективност
в рехабилитацията на

12. Ако се върнем към основните елементи на методологията АПАК
ще видим, че те са доста близки до тези препоръки. Между тях няма
противоречие, напротив те са в хармония. Ето защо за екипа на ЕВО
проекта не беше трудно да ги синхронизира.
13. Международен пакт за граждански и политически права, чл. 10, т.
1, чл. 10, т. 3. Общ коментар 21, параграф 4, ЕСПЧ, Кудла срещу Полша,
Молба 30210/96, Съдебно решение от Октомври 2000 г., пара. 94. Основни
принципи за третиране на затворниците, чл. 2. Европейски правила за
лишаването от свобода, Правила 77-82.
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затвор-ниците, видяна
както от законодателя,
така и от обществото, ще
доведе до една по-силна
реакция в търсенето на
„какво работи“ в контекста
„затвор“. Това допринася

и за по-голямо участие
на местните общности в
търсенето на ефективни
решения, а законодателят
ще се насочи към търсенето
на алтернативи на затвора.
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Таблица 4.1. Дейности на ЕВО и въздействие върху личността
Данните от ВО на Зеехаус (Seehaus) за периода 2003 - 2013 г. показват, че 60%
от младежите са завършили успешно програмата, а 99% от тях са намерили
работа или стаж по специалността. Рецидивизмът е около 25% три години след
освобождаването, което е значително по-малко от процента на рецидивизма
сред осъдените младежи, излежали присъди с лишаване от свобода. Този процент
може да е повлиян от предварителната селекция за участие в програмата, като
едно от предварителните условия е участникът да демонстрира готовност за
промяна.
От 2003 до 2005, членове на програма „Адаптационна среда“ в затвор София, с
първо осъждане на лишаване от свобода, с проследимост на данните до 2009 при преминалите през всички нива на програмата нивото на рецидив е под 5 %.
От 2006 до 2011, членовете на програма „Адаптационна среда“ в затвор Враца, с
многократни осъждания на „лишаване от свобода“ с проследимост на данните до
2012 – ниво на рецидивизъм е под 10%
Според данните от проекта на „Интеграция за обществото“, Латвия (IFS) за периода
1999-2015 в програмата на Центъра за бивши затворници са преминали 580 души.
83% са завършили успешно и са постъпили на работа. 17% са били отстранени
от програмата поради нарушение на режима. Сред завършилите програмата помалко от 20 % са рецидивирали в рамките на 16 -годишния период.
Програма „Мириам“ в женският затвор в Рига. В Латвия няма система за
проследяване на рецидива, но тъй като Мириам се прилага в единствения женски
затвор в страната, е установено от служителите на затвора, че при участващите
в програмата нивата на рецидив са значително по-ниски от останалата част от
популацията. Те не посочват конкретни данни, но устойчивото съществуване
на общността там може да се смята за потвърждение на намаляване нивото на
рецидивизъм.

76

4.2. ЕВО И ПРАКТИКИТЕ
НА ВЪЗСТАНОВИТЕЛНОТО
ПРАВОСЪДИЕ
През седемдесетте
години на 20 век, когато
започват първите стъпки
по създаването на
АПАК методологията в
правният свят се случва
нещо изключително
важно и пряко свъзрано с
прилагането на наказателни
мерки като алтернатива
на лишаването на свобода,
а именно първите
случаи на прилагане
на възстановително
правосъдие. Концепцията
и философията на това
ново разбиране за
справедливост, чието
начало е в Северна
Америка, много бързо се
разпространява и развива
практики в Нова Зеландия
и Австралия, макар често
да среща и не малко
обществени съпротиви. В
Европа възстановителното
правосъде също има
своите привърженици,
които допри-насят за
развитието на този нов

светоглед в правния свят и
постепенното му прилагане
в почти всички сфери на
правото и разбирането за
третирането на осъдените с
цел тяхната рехабилитация,
трансформация и грижата
за нуждите на жертвите и
общностите, като цяло.
Възстановителното
право-съдие се фокусира
върху последствията
от действията на
закононарушителя и в
същото време въвлича
жертвите на престъпността,
лишените от свобода и
общностите в процеса
на възстановяване и
рехабилитация.
Хората не винаги имат
предвид едно и също
нещо когато говорят
за възстанови-телното
правосъдие или дефи-нират
определени програми и
дейности като възстановителни.
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Например, има
привържени-ци на
позицията, че възстановително правосъдие и
практики имаме само
тогава, когато съществува
директно овъзмездяване
и евентуално помирение
(без да е задължи-телно
и да е крайна цел) между
жертви и правонарушители. Други приемат за
практика на ВП всяка грижа
за някоя от засегнатите от
прес-тъпното поведение
страни, без значение дали
са преки участ-ници в
конфликта, дали са понесли
или причинили вреди и/
или щети. Контииниумът от
практики и определения
е достатъчно широк, за да
се спираме сега на него.
За целите на настоящото
описа-ние ще се позовем
на основ-ните въпроси,
от които се интересува
възстановителното
правосъдие, ключовите
прин-ципи за рзавитие на
ценнос-тите, от които се
ръководи ВП, в изпълнение
на разбира-нето си за
справедливост и как това
засяга ECOR модела.
Това се илюстрира в

таблица 4.2.
От практическа гледна точка
онова, което всъщност
е важно за прилагането
на ВП е възможността за
„среща“, дори и непряка,
между реалните участници
в нарушените отношения.
Възстановител-ото
правосъдие предлага
лечение на всички
засегнати, от където
произтича и високата
му стойност, както
за индивидуалното
(субективно) разбиране,
така и за общностното и
общественото разбиране за
справедливост.
 рилагащите модела на
П
ЕВО не са изключение
в размина-ването и
разбирането си за това,
доколко възстановителните общности са
чиста проява на
възстановителното
правосъдие и доколко
практи-ка, базираща се
на неговите основни
принципи, без обаче да
може да бъде определяна
като изцяло присъща на ВП.
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Таблица 4.2. Възстановително правосъдие в ЕВО
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Табица 4.3. показва
разбира-нето на
ръководещи програ-мите
на отделните възстановителни общности доколко

и как ЕВО моделът се
доближава до философията
на възстанови-телното
правосъдие и неговите
практики.

Таблица 4.3. Коментари на водещите ЕВО относно близостта на ЕВО до
философията на Възстановителното правосъдие
Тобиас Меркле, лидер на Seehaus, Леонберг, Германия: „Възстановителните
общности не следва автоматично да се разглеждат като практики на
възстановителното правосъдие. В Зеехаус ние прилагаме възстановителното
правосъдие на различни равнища (например програми на съчувствие към
жертвите на престъпността, диалози между жертвите и осъдените, обществено
полезен труд в общността, възстановителни диалози когато има проблеми между
участниците във възстановителната общност и т.н. Лично аз бих препоръчал във
всяка ВО да се прилагат принципите на възстановителното правосъдие. “
Джесика Бруере, директор на ВО на „Синият кръст“ (Blue Cross): „Когато обсъждаме
с осъдените извършеното от тях престъпление, ние се стараем да говорим
за жертвите и да предизвикаме съчувствие у осъдения и да постигнем едно
осъзнаване на последствията, преживени от жертвата и нейното обкръжение.“
Юрий Капустин, лидер на ВО в Ратниеки, Рига, Латвия: „Нашата неправителствена
организация „Интеграция в обществото“, прилага елементи на възстановителното
правосъдие. Освен работата ни с бивши затворници във ВО „Ратниеки“, нашият
клон в Рига „Център за подкрепа на жертвите на престъпността“ обучава и
сертифицира посредници в преговорите между нарушителя и жертвата на
престъпността.“
Елена Евстатиева, лидер на ЕВО „Адаптационна среда“, създадена в затвор Враца,
България: „Моделът ЕВО е практика на възстановително правосъдие в затвора,
защото отговаря на нуждите на една част от засегнатите от престъплението,
а именно извършителите на престапления и техните семейства. ЕВО помага
правонарушителите да не бъдат виктимизирани в затвора, както и да бъдат
„лекувани“ и да поемат отговорност, както за минали действия, така и за бъдещи. ”.
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Фигура 4.1. представя
илюстрация на съществуващите практики във
възстано-вителното
правосъдие и раз-личните
нива на въздействие,
което имат (Barb Toews
„Възстановително
правосъдие за хора в
затвора“). Според нея
всички европейски

възстановителни общности
могат да се възприемат като
практика на ВП, но само от
гледна точка на нивото на
въздействие, което имат
върху засегнатите страни
и доколко и как посрещат
нуждите на засегнатите
от престъплението и
общността.

Фиг. 4.1. Нива на възстановителните практики
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Моделът ЕВО би могъл да
се определи като проява
на едно възстановяващо
правосъдие. Засега, той е
фокусиран върху нуждите
на правонаруши-телите
и техните семейства, но с
потенциал за засилване на
своята възстановителна

фун-кция и върху жертвите
на престъпления и
общността като цяло.
Разбира се с уговорката,
че не във всички случаи
и не на всяка цена е
възможно овъзмездяване
и въз-становяване
на отношенията.

4.3. ЕВО КАТО АЛТЕРНАТИВА НА
ЛИШАВАНЕТО ОТ СВОБОДА.
Търсенето на алтернатива
на наказанието „лишаване
от свобода“ е продължение
на търсенето на отговор на
въпроса „Какво работи и за
кого?“ и отбелязва бързо
развитие в наказателната
и пенитенциарната
мисъл и практика. Едно
от предизвика-телствата
на това бурно развитие е
еднозначното раз-биране,
тълкуване и опреде-ление
за това що е „алтер-нативна
санкция“. Изключи-телно
сложен процес, обусло-вен
от различна правна култура, практика и традиция,
от рзличните темпове на

въвеждане и развитие,
което е предизвикателство
за общата европейска
рамка.
Когато определяме моделът
на ЕВО като алтернатива на
тра-диционното задържане
се во-дим от три различни
перс-пективи:
- на законодателя и
нормативние актове,
хармони-зиращи
националните законодателства в страните
членки на ЕС;
- на правонарушителя и
неговата оценка за по-
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малко сурова намеса в
личния живот и правата на
съответното лице;
- на прилагащите модела
ЕВО.
Определение за
алтернатив-ни санкции на
лишаването от свобода
В рамковото решение
2008/947/ПВР на Съвета от
27 ноември 2008, относно
прила-гането на принципа
за взаимно признаване
на съдебни реше-ния и
решения за пробация с
оглед на надзора върху
проба-ционните мерки и
алтернатив-ните санкции,
последните се тълкуват
като „санкция, раз-лична
от наказанието лишаването от свобода, мярка,
която включва лишаване от
свобода или имуществена
санкция, с което се
налагат задължение
или предписание“.
Това директно води до
припокри-ване между
термина „обществени
санкции и мерки“ и...
термина „санкции на
свобода“. Обществените

санкции и мерки имат за
цел извършителят да остане
в общността и включват
някои ограничения на
свободата посредством
налагане на условия и/
или задължения, но не и
лишване от свобода. Това
определение включва
мерките, прилагани преди
или вместо решение за
налагане на наказателна
санкция, както и способите
за изпълнение на
наказанието „лишаване
от свобода“ извън затвор.
Алтер- нативни санкции в
този смисъл са въведени
във всички държави членки на ЕС. Необходимите
условия за налагането
им, отговорностите на
осъдените, приложното
поле и т.н. е различен в
различните страни. “
Ако направим преглед
на националните
законодателства в страните,
където се прилага ЕВО
моделът ще установим, че
само в Германия проектът
ЕВО е възможен като
алтернатива на традиционното лишаване от свобода.
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В Латвия съществува
възможност за обществено
полезен труд ез лишаване от
свобода, а чрез електронен
мониторинг - тази
алтернатива на лишаването
от свобода е предвидена в
закона, както и в раздела за
младежката престъпност.

ще видим, че в различните
държави в днешната правна
мисъл при тълкуването
на „алтернатив-ните
мерки“ се прави опит да
се разграничат мерките,
в зависимост от етапа, на
който те се прилагат спрямо
„лишаването от свобода“.

В другите страни, където
се прилага моделът, това
по-скоро е едно добро,
находчиво описание
за отграничаване на
особеностите на модела
от традиционното,
типично тре-тиране на
осъдените в съответната
национална систе-ма.
Макар и от гледна точка
на практиците в полето на
пени-тенциарното дело,
второто да е вярно, липсата
на еднознач-но тълкуване
за алтернативни санкции на
лишването от свобода могат
до доведат до объркване и
неразбиране при ползване
на същото опреде-ление за
модела ЕВО. 

Можем да диференцираме
„входни“, „изходни“, и такива, които влизат в сила по
вре-ме на изпълнение на
лишава-нето от свобода.

Ако обаче следваме
прегледа на Кристин М.
Гребеш и Свен У. Буркхарт

„Входните“ се прилагат
преди осъденият да
попадне в затвора за
изтърпяване на наказанието
си – условна присъда,
пробация или подоходни
глоби.
Мерките се определят със
съдебно решение.
„Изходните“ си прилагат
след освобождаването му.
Типичен пример е „условно
предсочно освобождаване“
преди да е изтекъл срокът
на наказанието лишаване от
свобода, определен първоначално от съда.
Решението за тяхното
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прилагане се вземат от съда.
Влизащите в сила алтернативи, по време на
изтър-пяването на
наказанието лишаване от
свобода е далеч по-трудно
да бъда разграни-чени и
определени като такива.
Както посочват Гребш
и Буркхарт те могат да
включват „преместване на
друго място извън затвора,
като например настаняване
в психиатрична болница
или вид терапевтичен
център или изтърпяването
на наказанието на
специален режим в местата
за лишаване от свобода като
затворническо общежитие
от открит тип, терапевтичен
център и др.“
В този случай алтернативата
на наказанието затвор не
е санкция на свобода, а
преместването в различно
от затвор заведение
от закрит тип. Тогава
всъщност премес-тването
от един тип затвор в друг
тип затвор е алтернатива,
дотолкова, доколкото представлява по-малко сурова
намеса в личния живот и

правата на съответното
лице.
В някои национални законодателства това е право,
макар и не автоматично
приложимо, което би могъл
да добие всеки затворник
след изтърпяване на
определен минимум от
присъдата.
В България лишените от
свобода, с намаляване на
остатъка от присъдата
им могат да преминат
постепенно от силно
контролирана и
ограничаваща среда
към режим с по-малка
намеса и възможности
за участие в различен
вид дейности в затвора
и извън него (в Латвия
законодателството е аналогично). В този смисъл това
е част от възможностите за
планиране на присъдата
„лишаване от свобода“ и
свързаните с нея рехабилитационни мерки - постепенното преминаване от
„усилено строг“ или
„строг“ режим към общ и
лек режим, определящи
степента на изолация
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на осъдения и достъп
до рехабилитационни
дейности в и извън затвора.
Това обаче трудно може
да се нарече алтернатива,
доколкото е включено и се
възприема от законодателят
и обществото като
изпълнение на наказанието лишванe от свобода и
свързаните с това етапи и
нива на изолация.
За разлика от входните и
изходните алтернативни
санк-ции, решението за
прилагане-то им се взема от
затворната администрация.
Съобразно съвсем
краткото описание на
алтернативните санкции,
в зависимост от етапа, на
който те се прилагат спрямо
„лишаването от свобода“ се
вижда, че моделът на ЕВО
може да бъде разположен
основно във влизащите
в сила алтернативи, по
време на изтърпяването
на наказанието лишаване
от свобода и като изходна
санкция, каквато е
ЕВО, реализирана от
НПО „Интег-рация в
обществото“, Латвия. По

данни на нейният лидер
Юри Капустин, във възстановителната общност,
ръково-дена от него,
се настаняват не само
бивши затворници, но и
освободени условно предсрочно, с наложена от съда
мярка за пробационен
надзор.
Законодателят описва
конкертни форми на
алтер-нативни санкции,
влизащи в сила по време на
изтърпяване на наказанието
лишаване от свобода.
Единствено ЕВО на Зеехаус,
Германия може директно да
се определи като „санкция
на свобода“, описана
като „ затвор на свобода“
в законодателството
на провинция BadenWürttemberg, свързано с
младите правонарушители.
ЕВО в Унгария и България
попадат в определението
„алтернатива на традиционното задържане“. Това се
възприема като алтернатива
от специалистите и
затворни-ците, в смисъл на
по-малка намеса в личния
живот и осигуряване на
по-голям достъп до външни
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специалис-ти и посетители
и по-интензивен достъп
до реха-билитационни
мерки, в сравнение с
останалата затвор-ническа
популация, отговоря-ща на
същия режим и тип затвор.
От юридическа гледна
точка обаче, съобразно
двете национални
законодателства, те не са
алтернативна санкция на
лишаването от свобода,
макар, че имат потенциал
да се прилагат и като
санкции на свобода, стига
законодателят да създаде
такава правна възможнст.
ЕВО развит от Blue
Cross също попада в
горното определение,
макар че в Германското
законодателство терапията
на зависимости може да
бъде изчислявана като част
от присъдата лишаване от
свобода и в този смисъл
е различен вид лишаване
от свобода. Това може
да се вземе предвид
при преценката дали да
се прекрати съдебното
производсво, както и при
замяна на присъда до две
години лишаване от свобода
или присъди, от чието

изтърпяване остават до
две години. В този смисъл,
макар ЕВО в Brandenburg
and Baden-Württemberg да
не са алтернативна санкция
по смисъла „санкция на
свобода“, то биха могли да
бъдат прилагани, развити
и като такива, особено при
наличието на възможност
в законодателс-твото на
страната.
Видно е как националните
законодателства влияят
върху развитието на
алтернативни санкции на
свобода, в това число и на
потенциала за развитие
на модела на ЕВО, като
алтернативна санкция.
Независимо, че моделът
е силно свързан със
стремежа затворът да се
превърне в пространство,
в което престоят води
до трансформация на
личността, адаптирането
му към Европейския
контекст разкрива
множество перспек-тиви за
прилагането му в различни
етапи на изтърпяване на
наказанието лишаване от
свобода или като санкция
на свобода, особено
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подходяща за младите
право-нарушители, условно
пред-срочно освободени
с нало-жен пробационен
надзор, или терапия на
зависимости.
Следва да отбележим, че погоре се спряхме основно на
санкциите на свобода, които
заменят лишаването от свобода или съдържат форма
на лишаване от свобода.
Считат се за алтернативни
поради отлагане на влизане
на присъдата, нейната
частична предсрочна
отмяна и алтер-нативна
форма на лишаване от
свобода (по смисъсъла
на ограничение на
лична свобода) и намеса
и достъп до външни
специалист, общност и
рехабилитационни мерки.
Прилагащите модела ЕВО ги
определят като алтернатива
на традиционното
задържане или различна
форма на лишаване от
свобода.
Съществуват обаче мерки,
предписания и санкции,

чието изпълнение води до
отмяна на наказателното
производство или замяна
на ефективната присъда
вследствие на изпълнение
на предписанията на съда,
като в повечето случаи това
са описаните практики на
ВП в предходната част на
настоящата глава.
ЕВО, дотолкова, доколкото
прилага практики от
възстановителното правосъдие, демонстрира
приложи-мост в различните
етапи на наказанието
лишаване от свобода, в
това число и като негова
алтернатива. Това води
до преосмисляне на
наказа-нието лишаване
от свобода и участието
на традиционните агенти
в неговото изпълнение
– правонарушител – съд –
наказателна институция.
Включва общността като
за-интересована страна в
процеса на рехабилитация
и промяна на осъдените
и предизвиква личности,
институции и общности да
се променят.
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Резюме на глава 4
• Моделът на ЕВО може да бъде определен като най-позитивния начин за
борба с престъпността – не просто заключване и наказание, а създаване
на условия за промяна и покриване на нуждите на правонарушителя и
намаляване броя на засегнатите от престъпно поведение в бъдеще
• Ефектът върху нивата на рецидивизъм до момента се описва предимно
от прилагащите го, но въпреки това данните от изследването в пилотното
прилагане на модела, както и сравнението с метаанализа от други
проекти, провеждани в момента, сочат, че ЕВО е модел, който снижава
рецидива между 25 % до 10%.
• Възстановителните общности са изградени така, че отговарят не
само на нуждите на правонарушителите, но в някакъв смисъл и на
пенитенциарната система, по отношение на решаването на проблеми,
свързани с пренаселеността, постоянния стремеж за хуманизиране на
затворите в Европа и спазване правата на осъдените.
• ЕВО съвсем естествено се вписва и в две от най-модерните теми в
наказателния свят в момента, а именно преосмисляне на съществуващата
философия на прилагане на правосъдие, отразяващо се във все побързото разпространение на въстановителното правосъдие в Европа
и търсенето на възможности налаганите наказания да се изтърпяват
в общността и под определен надзор, така че да отговорят и на двете
нужди на обществото – сигурност и справедливост. Баланс, който се
постига изключително трудно.
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Част 5. Практически
въпроси в прилагането
на модела на ЕВО
След прочитането на този Наръчник, и особено след
вземането на решение за организиране и реализиране
на проекта Европейски възстановителни общности, от
решаващо значение е целенасоченото запознаване с
местния контекст и условия.
Наръчникът предлага комплект от основни теоретични и
методологични принципи за дейността на проекта ЕВО, но
тези принципи изискват добро планиране и систематична
адаптация към местния контекст.

5.1. ВАЖНОСТТА НА КОНТЕКСТА
Различните проекти ЕВО
могат силно да се отличават
в своя подход и това е
отражение на местните
условия в следните
направления:
Режимът и сигурността
въздействат върху независимостта на всяка ВО
и от тук върху основни

обстоятелства свързани
с моделът ЕВО, като
профил на участниците в
програмата, от гледна точка
на правния им статус към
момен-та на кандидатстване
за включване в програмата;
степен на изолираност на
ВО от останалата затворническа популация и дневният
режим на институцията
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затвор; достъп на
външните специалисти /
доброволци; интензитет на
програмата.
Колкото по-висок е
режима на сигурност
на дадена инсти-туция
и произтичащият от тук
правен статус на осъдения,
толкова повече ритъмът на
институцията ще определя
и ритъма на програмата.
Етап от присъдата – без
значение дали това е в
затвора, в център за бивши
затворници или някъде
другаде.
Опитът на АПАК методологията, специално в
Бра-зилия, показва, че тя
е при-ложима във всеки
един режим, тип затвор
и през целия период на
изтърпяване на присъдата.
Това става въз-можно чрез
внимателно раз-деление
на част от програ-мните
дейности, съобразно
възможностите, които дава
нивото на сигурност за
тяхното прилагане.
При режим на висока
сигур-ност и ограничена

възмож-ност за смесване
на осъдените и изпълнение
на групови задачи,
участващите в АПАК,
освен живот в специално
отделение на АПАК, могат
да работят, да се обучават
индивидуално или групово
в определени часови зони,
да имат дейности, насочени
към тяхното личностно
развитие и укрепване на Азконцепцията им, духовни и
религиозни дейности.
С намаляването на
режима на сигурност, в
хода на изтър-пяване на
наказанието се променя
както интензитета на
дейностите, територията
на която се извършват и
интензитета на участие на
външните специалисти,
близ-ките на осъдените и
местната общност.
От стандартни посещения,
характерни за всички
осъдени в открит и
полуоткрит тип става
възможно удължено
свиждане и свободно свиждане. От друга страна става
възможна и работата на
осъдените в общността,
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осъществявана с ниска
степен на надзор от страна
на охраната. Преместването
на членовете в специални
отде-ления на АПАК в
открит или полуоткрит
тип дават възмож-ност
и за самостоятелна
грижа за ежедневните
нужди и индивидуален
принос за общ-ностния
живот в отделението. А
 ко
разглеждаме методологията в европейски
контакст, то бихме могли
да кажем, че оговорността
на институцията за това се
поема постепенно от самите
членове на про-грамата.
Ангажирането на вярващите и политиката за
от-деляне на църквата от
държавата в съвременна
Европа асяга „религиозното“ влияние върху
програмата.
Тази характеристика на
кон-текста зависи основно
от законодателството на
всяка отделна държава
и как инсти-туцията
интерпретира и въз-приема
този елемент на модела.

Най-често, религиоз-ните
нужди на осъдените, като
част от техните неотменни
права се обезпечават.
Инсти-туцията има грижа
за осигуря-ването на
духовно лице, над-зор
над взаимодействието
дотолкова, доколкото
то из-цяло зависи от
желанието на осъдения
и грижа на институцията
е религиозната грижа
да е възможна за всички
желаещи осъдени.
В този смисъл, в контекста
на затвора, а и извън него
мяс-тото на духовния
елемент е много ясно
описано. Дос-татъчно е
присъствието му да е в
рамките на доброволност
за участие на осъдените и
предписанията на закона.
Тогава той се възприема
като съзвучен на контекста
на затвора, особено ако
самите прилагащи модела
не интер-претират цялата
индивидуал-на и общностна
промяна само и единствено
през този елемент.
Някои основни контекстуални въпроси
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Моделът ЕВО,пилотиран
в европейски контекст,
предлага няколко примера
на функцио-ниране
при различен режим на
сигурност. Ясно се наблюдава взаимната зависимост
и възможностите,
предоставяни от
различните видове режим
на сигурност.
Таблица 5.1. представя
някои от тези въпроси,
които имат отношение към
съществу-ващите програми
на ЕВО.
За онези, които ще прилагат
модела, или са заинтересовани от неговия растеж,
важно е да се отбележи, че
прила-гането в различни
контексти се изразява в
различни инди-катори,
например брой на
външните специалисти,
прив-лечени да работят
в програ-мата. Колкото
повече е дис-танцирана
програмата от затвора

или от друга инсти-туция,
толкова по-голям е броят на
доброволците и външните
специалисти, с цел да се
покрият всички аспекти на
програмата, насочена към
трансформирането на личността и възстановяване на
общността. Ако правителството или местните власти
не подкрепят проекта
по някакъв начин14, то
съответната ор-ганизация
следва внимателно да
разработи и приложи план
за за осигуряване на такава
поддръжка за разгръщане
на проекта ЕВО.
От друга страна ако ЕВО се
развива в закрит или открит
тип затвор, то немалка част
от усилията на прилагащите
модела се насочват към
обучение, разпространение
и интегриране на
ценностите на модела в тези
на институцията домакин,
така че да стане възможно
живота на възстановителната общност да не се

14. Международен пакт за граждански и политически права, чл. 10, т.
1, чл. 10, т. 3. Общ коментар 21, параграф 4, ЕСПЧ, Кудла срещу Полша,
Молба 30210/96, Съдебно решение от Октомври 2000 г., пара. 94. Основни
принципи за третиране на затворниците, чл. 2. Европейски правила за
лишаването от свобода, Правила 77-82.
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конфронтира по никакъв
начин с живота на институцията.
Проучване на
религиозната или светска
перспектива на модела
ВО фокусирана и
основаваща се на вярата,
непрекъснато ще засилва
връзката на индивида
с вяра, толкова дълго и
интензивно, колкото е
възможно в тази среда
на общността, за да се
подчертае значението
на безусловната любов,
уважението, достойнството, самоуважението и
прошката – „крайъгълни
камъни“ за успеха на ЕВО.
ВО фокусирана и
основаваща се върху
един светски миро-глед,
ще засилва връзката
на индивида с другите
хора, в среда и групи
като семейство, общност,
общество, в това число и
жертвите на престъпления
и институ-циите. Като
отново фокусът върху
любовта, уважението,
достойнство, себеуважение
и прошка, ще бъдат

основа за равнопоставено
третиране и път към
промяната, макар с една
по-светска интерпрета-ция
на модела.
Малко ВО ще се разположат
в тези крайности и ще
заемат различни места по
този кон-тиниуум.
Условия, като социални
норми и приемане, групи
нарушитли, потенциал за
включване на жертвите
в въз-становителният
процес, спра-ведливост
и някои прак-тически
ограничения, са клю-чови
при определянето на това
как една ВО ще бъде създадена и работи, но описаните вече три фактора
стоят зад най-значителните
коле-бания в идентитета на
всяка една от Европейските
възста-новителни
общности.
Програмните мениджъри,
които ще развиват модела
е добре да определят
вни-мателно какъв ще е
профилът на създаваната
от тях ВО, във връзка
с възможностите за
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създаване на добри партньорски отношения с
местна власт, общности
и инсти-туции, изцюло

съобразен с техният
окнтекст и неговите
особености.
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Таблица 5.1. Контекстуални аспекти, засягащи прилагането на моделът на
ЕВО
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5.2 СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ
НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ
ОРГАНИЗАЦИИ И ИНСТИТУЦИИТЕ
НА НАКАЗАТЕЛНОТО
ПРАВОСЪДИЕ
Среда и предпоставки
След избора на контекст,
в който ще се прилага ЕВО
моделът, важна крачка
е устано-вяването на
партньор-ски отношения с
официалните представители
от публичната и държавната
власт, с цел съвместно
развитие на модела,
гарантиране на неговото
легитимиране, подкрепа и
при възможност неговото
финан-сово обезпечаване.
Това може да не е много
лесен процес и дори
да се наложи някакво
преформатиране на вашата
предварителна представа за
ВО, която искате да реализирате.
Независимо от това
трябва да имате предвид
и да отчитате, че
представителите на затво-

рите, пробационните
служби или публичната
власт, с която ще се
свържете, познават
изключително добре
контек-ста и нуждите
на осъдените, бившите
затворници и техните
семейства, както и нуждите
на самите системи от
реформа, така, че да са
способни да отговорят на
обществения интерес и
опасения. Едновре-менно
с това самите те ще имат
опасения, свързани с
въвеждането на нов модел
на третиране на осъдените
или бившите затворници,
както и институционални
съпротиви, понякога доста
основателни, относно
подготовката и уменията
за работа на външните
специалисти с целе-вата
група.
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Към всичко това следва да
се отнасяме с уважение
и да сме готови да
чуваме специалис-тите
и официалните представители на институциите, в
които и с които искаме да
развиваме модела.
Привличане и ангажиране
на ключови фигури, вземащи решения
Основното, което трябва
да се има предвид е,
че вие се нуждаете от
изграждането на едно
обединение на ключо-вите
партньори - преди всичко
организацията, която ще
изгра-жда проекта ЕВО
и ръководни кадри от
затворната админис-трация,
но също така и други
партньори от Министерство
на правосъдието,
отговарящи за
образователните програми
и тези за професионално
обуче-ние, представителите
на религиозните общности,
пробацията и др., следва
да бъдат привлечени в
ръковод-ния орган на
проекта.

 ъздаващите
С
възстановителна общност
трябва да изградят
атмосфера на доверие,
партньорство и сътрудничество между всички
заин-тересовани страни.
Партньо-рите следва
се опознаят взаим-но, а
прогресът да се постига
чрез общи обсъждания,
съв-местно изработване
на плановете и тяхното
осъщес-твяване. Редно е
да се изготви и подпише
едно споразумение, в
което да се опишат ролите
и отговорностите и да се
фиксират в официален
документ духът на сутрудничество и взаимна
отговорност.
Представянето на
концепцията на ВО на
заинтересованите страни
е изключително важно за
успешното му осъществяване. Организаторите на ВО
следва да имат на разположение подробни материали
- както относно програмата,
та-кива като наръчника и
документалния филм за
Европейските възстановителни общности (ЕВО),
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така и доказателствени
материали като научни
изследвания и публикации
в авторитетни издания.
Там където е възможно, информационните
мате-риали следва да
са на местния език.15
Представянето на ЕВО пред
ключовите партньори,
като проверен метод за
рехабилитация и възстановяване, ще допринесе за
изграждане на доверие към
програмата.
Представяне на проекта
сред институционалните
партньори. Насърчаване
на интегрирането
на програма-та в
институцията.
 тправната точка
О
тук следва да бъде
опознаването и възприемането на ценностите и
целите на партньорите.

Имайте пред-вид, че
възстановителната общност
следва да намери мястото си в съществуващата
система, а не обратното.
Бла-городните цели на
проекта могат да не пасват
добре на политическите
и институцио-налните
приоритети, които в
обществения сектор често
се формират под влияние
на краткосрочни бюджетни
съображения, а не на дългосрочни стратегически цели.
За изграждането на солидни
основи на един ефективен
проект ЕВО трябва да имате
ясна представаза контекста
и истинските крайни
цели на ръководителите
на партньорските организации.
Когато формирате
реалистично виж-дане
за осъществяването на
програмата. Преговорите
в рамките на ръководния

15. Настоящият наръчник е достъпен на пет езика. Заедно с него на
анг-лийски и немски е достъпно изслед-ването на Уилсън и Лански, пет
видеофилма от Германия, Латвия, България, Унгария. Посочената литература в наръчника, материалите и изказванията от финалната
кон-ференция на проекта, проведена през февруари 2016 г. в Щутгарт, са
на английски език. Всички продукти на проекта са достъпни он-лайн на
сайта http://restorative-justice.eu/ecor/
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орган на проекта
дават възможност на
всеки от партньорите
да представи своите
интереси и да допринася
за взаимоизгодни
решения. Бъдете
реалисти по отношение
на перспективите на
проекта и не забравяйте
ограниченията, които
налага контекстът в който
работите.
Програмата на една възстановителна общност е
насочена към решаването
на определен проблем, но
ако вашата дефиниция на
проблема не отговаря на
дефиницията на проблема
от страна на ин-ституцията,
то ще бъде доста трудно
да осъществите идеята за
изграждане на ВО.
Ето защо, опитайте
се да разберете как
ръководителите на
институцията дефинират
проблемите в областта на
лишаването от свобода,
рехабилитацията и реинтеграцията в обществото,
под-помагането на
жертвите на престъпността

и т.н. Изучете техните
основополагащи документи
и съответните инструкции
по различните направления
на дейността им, за да
определите кои проблеми те се стараят да
решават и какво е важно
за тях. Тогава ще можете
да формирате виж-дането
си за проекта и него-вото
съответствие с контекста.
По този начин ще сте
готови да демонстрирате
как проектът ЕВО ще
може да допринесе за
реализирането на целите на
институцията. 
 никакъв случай тук
В
не говорим за подмяна
на целите на модела,
изместване на философията и цялостния му
подход по пътя на трансформация на личността в
живот без престъпление.
Говорим за установяване
на приоритети и цели на
менид-жмънта и вземащите
поли-тически решения.
Внимател-ният анализ
на контекста ще даде
представа, кои дейности
от модела има риск да
се дублират и затова не
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е добре да предлагате
или дори да промените
мястото на вашата ВО, в
зависимост от нуждите,
които ще бъдат очертани
от партньорите. Анализът
на предходния опит на
инсти-туцията в работата
с НПО ще даде и фокус
върху пред-варителната й
готовност за интегрирането
на ЕВО и бъдеща работа
с нея по посока развитие
на този опит или промяна
на нагласите, ако те са
негативни.
 роектът за създаване
П
на ВО може да бъде поефективен, ако се гради
на базата на ценностите,
възприети в институцията.
Например, да-ден затвор се
отнася положи-телно и цени
активното сът-рудничество
с доброволчески екипи,
както и цялостната концепция за сътрудничество
с гражданското общество.
Или цени духовното
обгрижване на осъдените и
ролята на капеланите в тази
дейност. Очевидно ще бъде
по-лесно мениджмънта
относно дос-тойнствата на
една програма, провеждана

от доброволчески екип, ако
концепцията за ра-бота с
доброволци съществува в
тяхната визия. Различните
степени на отделянето на
църквата от държавата ще
се отрази на степента, в
която ролята на религията
може да привлече
ръководния състав към
проекта или пък да го
отблъсне. Необходимо
е да се постигне на
ниво институция едно
фундаментално възприятие и съгласие относно
основните ценности на
програмата. Да се обсъдят
и анализират в дълбочина
тези въпроси, които са от
жизнено важно значение за
бъдещата ВО.
 олкото повече подкрепа и
К
принос окажат на проекта
в началната фаза ръководителите на партньорските
организации, толкова
по-успешна и жизнена
би била програмата,
тъй като тя ще бъде
възприемана от всички
като своя. Изграждането
на програмата като
инициативана затворната
администрация,
101

например, може да бъде
по-успешно, отколкото
програ-мата да бъде
предложена на затворната
администрация на покъсен етап. Ключовият
въпрос за ръководството
на програмата е как да
бъде поднесена идеята за
проекта на управленско
ниво, така че тя да може
да расте и пусне корени в
институцията, отколкото да
бъде привнесена отвън.16
Сред решенията, които
трябва да се вземат и
които биха могли да бъдат
включени в официалното
споразумение по проекта,
са:
(i) цели на програмата;
(ii) обхват на програмата;
(iii) изисквания за допускане
на затворници и бивши
затворници в програмата.
Определяне на целите.
Крайната цел  на
програмата на ЕОВ модела

е да подготви затворниците
или бившите затворници
за един нов живот в
обществото чрез участието
им във възстановителна
общ-ност. След постигането
на спо-разумение със
затворната ад-министрация
и другите парт-ньори
относно тази крайна цел,
то можете да преминете
към определяне на
вторичните цели в рамките
на отделните дейности в
програмата на общността.
Вторични цели са онези
про-грами или условия,
които доп-ринасят за
постигането на главната
цел. Вторични цели могат
да бъдат например следните: вашата програма да
включва цели, които да
отгова-рят на ценностите,
представля-ващи интерес за
затворната администрация
- но като осно-вен фактор
във функциони-рането
на ЕВО бихте могли да

16. Например, програмата на ECOR „Адаптационна среда“ в България,
при нейното най-ранно и първоначално прилагане в затвор София, през
2003 година, се разработва от смесен екип – представиели на PFBulgaria
/ДРОПЛС/, заедно с експерти от ГД ИН. Така се създават и първите
принципи на взаимодействие между ГД ИН и прилагащите тогава APAC в
адаптиран за българските условия модел.
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преговаряте с партньорите,
така че програмата да
отговаря в най-голяма

степен на визията на всички
участници в проекта.

5.3 ДИЗАЙН И ПРИЛАГАНЕ НА
ПРОГРАМАТА
Обхват и елементи на
програмата
Обхватът на програмата
ще определи програмните
елемен-ти и ще зависи
от целите съг-ласувани в
рамките на Консултативния
съвет на проекта17. За всеки
елемент ще трябва да
определите връзката между
с една или повече от целите
на програмата. Елементите могат да са примерно
такива, както са описани от

нашия унгарски партньор
в проекта ЕВО и които се
доближават до опита на
АПАК18 в национален и
международен план. Вашият
проект може да не включва
всички тези елементи
и може да се отличава
значително от оригиналната
АПАК програма.
(1) Организиране на
обосо-бено жилищно
настаняване (възможно е

17. В примерът разгледан в наръчника в глава 2, Консултативният
съвет е съставен от представители на НПО и затвора, в който
се развива ЕВО. Този комитет за различен контекст може да има
различен състав, например за ВО, развивани в общността, в съвета
могат да влизат представители на общината и пробационната
служба. Вариантите са различни, в зависимост от особеностите
на средата. Това което е важно, по възможност да има официално
представителство на всички партньори.
18. В приложенията към наръчника, можете да намерите седмичните
програми на всяка една от ЕВО, пилотирани в различни контексти,
условия, национални и законо-дателни особености на пенитенциарните системи.
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то да се нуждае от ремонт
или преустройство), което
може да бъде къща или
апартамент, или секция в
затвора.
(2) Програма и времеви
график на дейностите на
общността, които да не
противоречат и затрудняват
режима в затвора.
(3) Включване на членовете
на програмата в трудови
дейности и обучителни
програми, които са
максимално близки до
потребностите на пазара на
труда.

Предпоставки за участие в
програмата
 онсултативният съвет
К
на проекта следва да
постигне съгласие
какви са критериите за
включване в програмата
, а окончателната селекция
ще се извърши чрез
предварителна оценка
и дискусия в рамките
на ръководния орган на
проекта. Критериите за
участие в прог-рамата са
описани в табл. 5.2.

(4) Включване на
членовете на ВО в
укрепването на връзките и
функционирането на общността.
(5) Отделяне на време за
редовни посещения на
члено-вете на семействата
на осъдените, а когато
е въз-можно и тяхното
участие в дейностите на ВО
с оглед на укрепването на
връзките със семейството.
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Таблица 5.2. Предпоставки за участие в програмата на съществуващите ЕВО
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От Таблаица 5.2. се вижда,
че в някои ЕВО имат
подробно описание на
предварителните условия,
на които следва да отговарят кандидатите за
учас-тие, а в други липсва
подроб-но описание. При
всички слу-чаи, това е важен
въпрос, на който следва да
се спрете. Яс-ното описание
на профила на допустимите
участници дава следните
предимства за бъдещата
работа:

(3) Намаляване на възможностите за влияние върху
из-бора на кандидати.

(1) Прозрачност и яснота
на целия процес за
всички заин-тересовани
страни: целевата група,
партньорите и собс-твеният
Ви екип

Подробното описание на
профила и предварителните
условия, постигане на
съгласие с основните
ви партньори и тяхното
верифициране от
Консултативния съвет на ВО
осигурява независимост на
екипа, работещ на входа на
програмата.

(2) Ясни и обосновани
отговори за участие, без
значение дали са позитивни
или негативни, както към
кан-дидатите, така и към
партньорите.

(4) Ясно измерими
показатели за бъдеща
оценка на индиви-дуалната
промяна, която цели
моделът ЕВО.
(5) Пести време за подбор и
работа по предвариелното
сформиране на общността и
последващото попълване с
участници.

Рискът, който съществува
от подробното описание

19. Примерите от PF Bulgaria и от Seehaus демонстрират това. Разбира
се вероятно има и други фактори, които въздействат, но най-често
отговорите, които се дават са липсата на подходящи кандидати. И
двете общности имат свободни места и не са изпълнели капацитета
си, планиран за пилотната фаза.
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на профила е ограничаване
на кръга от възможни
кандидати19
Дизайн и развитие
на отделението на
възстановителната
общност
 ак ще изглежда
К
жилищната площ на
възстановителната общност
и как ще е организи-ран
животът в нея зависи
основно от контекста, в
който ще се реализира.
Главното условие е да
се търси макси-мално
изолиране от останалата
затворна популация
и нейната субкултура.
Минималните условия
са да има възможност за
самостоятелен общностен
живот, обучителен и консултативен процес. Последното
означава, поне един
кабинет за индивидуална
работа и една зала за
групова работа. Стаите /

килиите да отговарят на
минималните европейски
стан-дари за третиране на
осъдените, като самостоятелното настаняване
не е задължително20,
но следва да се вземе в
предвид необходи-мостта
от достатъчно лично
пространство и възможност
за усамотяване и сигурност.
Различните обстоятелства
ще доведат до различни
условия.
(1) Създаване на Възстановителна общност в затвор, при
строг режим на сигурност /
закрит тип. Обикновенно се
прилагат само минималните
условия описани по-горе,
които са валидни за всеки
контекст21.
(2) Създаване на възстановителна общност в
затвор, при общ режим на
сигурност / полуоткрит
тип. Към мини-малните

20. Всъщност, това е невъзможно в много от националните
пенитенциарни системи. 
21. В пилотирания модел по настоящия проект, на тези условия
отговарят три общности, изградени в затвори и реализирани при
строг режим на сигурност: Blue Cross, PF Hungary, Miriam, Latvia. 

107

условия могат да се добавят
изграждане на кухнен-ски
бокс, специални пространства за фамилни конференции и свиждания, при
съответните пенитенциарни
ограничения, свързани със
сигурността, очертани в
на-ционалните законови
раз-поредби22.
(3) Създаване на
възстанови-телна общност
в затвор, при лек режим на
сигурност / открит тип22.
Сградата на тази общност
следва да е извън затвора.
Ако в горния режим на
сигурност кухненският блок
е пожелателен, то тук е
задължителен. Членовете на
общността следва да могат
изцяло да организират

живота в общността – от
поддръжка на лична и обща
хигиена, до подготовка
на храна и отговорности,
възложени съобразно
техните способ-ности и етап
от развитие на присъдата.
Имат право да притежават
лимитирано коли-чество,
лични парични средства, с
които могат да пазаруват
от определени търговски
обекти на затвора. Все
още се осъществява
надзор по охраната и
сигурността на членовете
на общността, но те са поскоро свързани с проверки
на състава и проверки,
свързани с притежа-нието
на забранени вещества и
вещи23.

22. В настоящия проект липсва ВО разположена в този режим. PF
Bulgaria реализира при строг и общ режим отделни фази от етапа за
подготовка за настаняване във ВО, които са с обща продължителност
4 месеца. 
23. Добър пример за такъв тип ВО е „Адаптационна среда“, реализиран в
затвор Враца, където има компютърна зала. За 18 члена на общността
са осигурени 3 перални машини, хладилници и фризер за кухненския бокс.
Срещите със семействата се провеждат в зала за свободно свиждане,
при условия, отговарящи на режима на открит тип, а ФГК по план
се провеждат в център за посетители към затвора, изграден от PF
Bulgaria в предходни години.
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(4) Създаване на
възстанови-телна общност
извън затвора. Освен
описаното по-горе, мо-гат
да се изградят помещения
за фамилни срещи и
работни помещения
– обикновено малки
работилници, в които да се
провеждат, както учебни
практически занятия, така
и да се изпълняват малки
поръчки постъпващи от
местната общност24.
Като организация на
помеще-ния, животът в
общността е организиран
почти еднакво с този на
ВО реализирани в открит
тип, като липсва над-зора
на затвора и проверките.
Надзорът за спазване
прави-лата на общността се
осъществява от персонала
на НПО, доброволците и
по-старите членове на
общността, натоварени
с тази отговорност. Тук

по-скоро имаме мониторинг от институциите
във връзка със спазавне
правата на членовете,
промяната и лип-сата на
правонарушения по време
на престоят им в общността.
Имайки предвид описаните
ус-ловия на различните ЕВО,
реализирани в различните
контексти, следва да решите
заедно с вашите партньори
и спрямо собствения
си капаци-тет къде ще
разположите вашата
възстановителна общ-ност.
От гледна точка на
ресурсното обезпечаване
най-малко рисково
изглежда разпола-гането
й в контекста на затвора,
където при реализа-цията
на програмата ще бъдете
фокусирани предимно
върху планираните
дейности, рабо-тата с
осъдените, подготовката

24. Първите се осъществяват сутрин и вечер, съобразно дневния режим
на останалата затворническа популация, а вторите - съобразно
нормативите на институцията.
25. ВО реализирани от Integration for Sociaty и Seehause имат дърводелски
работилници и такива за металообработка. ВО Ratnieki има и малка
оранжерия, а Seehause - и малък оборски кът за отглеждане на животни. 
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на доброволци и доброто
взаимодействие с институцията.
При реализация на COR
извън затвора, ще имате
нужда от подходяща
сграда, финансов ресурс
и специалисти и доброволци за реализация на
програмата. В този смисъл,
ако нямате финансовата
подкрепа на държавата,
местната власт и / или
други партньори ще трябва много внимателно
да пре-цените доколко
устойчиво ще бъде
развитието на възстановителната общност извън
затвора, където основните
битови нужди на правонарушителите са осигурени
от държавата и дали риска
да започвате в този контекст
не е прекалено висок.
Друго, което е важно и е
свързано с условията, в
които ще живеят осъдените,
е те да са максимално
близки до: 1) условията на
останалата зат-ворническа
популация в съответния
режим, в който се разполага
ВО, ако се реализира в

затвор, или 2) максимално
близки до стандарта за
живот в местната общност,
ако ВО се развива извън
затвора. Защо това е
важно? Създаването на
пре-калено добри условия
за живот, различаващи
се силно от общото ниво
на съответния контекст
рискува да създаде усещане
за елитарност във всяка
една от страните, както сред
членовете на общността,
така и на тези, които са
извън нея – затворническа
попу-лация, служители на
инсти-туцията и местна
общност.
На ниво личност, при
право-нарушителите това
може да доведе до вид
„носталгия“ към добре
уредения общностен
живот на ВО, след тяхното
освобождаване, а на ниво
кон-текст може да породи
немалко съпротиви и
несъзнаван стремеж
за съботиране на дейността и / или осъзнато
прев-ръщане на ВО във
витрина на институцията.
И двата процеса не са
конструктивни за устой110

чивото развитие на модела.
Бъдещото развитие на
ВО следва да се гради
върху раз-биране на
дълбокия смисъл и полза
от промяна на личността на
правонарушителя.
Подбор на участниците
Набирането на участници
в проекта може да става
по раз-лични начини и на
различни етапи.
Ръководителите на проекта
могат да организират мероприятия за информиране
на потенциални участници
в проекта, чрез които да
се представят основните
елемен-ти на програмата,
изис-кванията, а също
така кой има право да
кандидатства. На потенциалните кандидати
могат да се разпратят
формуляри, въпросници
и друга документация. Семействата
на потен-циалните
участници могат да бъдат
поканени да участват в
информационните срещи,
за да могат да решат

самостоятелно искат ли да
сът-рудничат на програмата.
Ръко-водството на ВО може
да подбере участниците на
базата на предварителните
оценки на кандидатите и
техния потенциал в рамките
на прог-рамата.
Процедурата трябва да бъде
прозрачна, с предварително
разработени критерии,
за които да са известени
всички потенциални
кандидати, като именно
това ще гарантира
прозрачността на
процедурата. Процесът на
подбора на кандидатите
трябва да включва
измерими индикатори
за допустимостта им,
прилагайки ТОЧКОВА
СИСТЕМА. Подборът
на кандидатите не може
да се прави импулсивно
и обезателно трябва да
включва някаква форма на
оценка на риска. Данните
за такава оценка могат да
се получат от затворната
администрация, от личната
информация, пре-доставена
от кандидата, както и от
индивидуалните интервюта
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и тестове26 провеждани от
външните специалисти.
 окато броят на
Д
участниците в пълната
програма на проекта ще
бъде ограничен, то в някои
елементи от програмата
на ЕВО могат да вземат

участие заинтересовани
затворници или бивши
затворници. И в този
случай трябва да се изготви
оценка на риска, за да не се
допусне влизането на хора
с негативно влияние върху
останалите членове на ВО.

5.4 НАБИРАНЕ НА ДОБРОВОЛЦИ
Привличането и подбора на
доброволци също са важни
стъпки за реализацията на
ECOR, особено като се има
предвид, че доброволците
са един от ключовите
елементи, допринасящи
за търсената промяна –
онзи позитивен ролеви
модел, към който се
трансферира личността на
правонарушителя и чрез,
който правонарушителят
интегрира новия модел
на поведение и живот без
престъпление. Или когато
се готвите за започване на
ECOR е добре да изготвите
профил на доброволците,
така както готвите профил

на членовете, които са
подходящи за участие в
програмата. Разбира се
един от критериите за
включване на доброволци
в програмата е тяхната
професионална подготовка,
но въпреки това, без да
минимизираме този факт,
голямо внимание следва да
се отдели на тяхната зрялост
като личности и способност
да отстояват етичния кодекс
на общността, въпреки
съпротивите, с които биха
се срещнали, както във
възстановителната общност,
така и в затвора.
Особено важно е да се
проучи следното:

26. Българският модел съдържа три нива на процедура за подбор на
участниците.
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(1) Мотивите им за участие
и представата им за затвора
и правонарушителите.
Понякога ентусиазмът
и желанието за участие
са породени от една
нереалистична, романтична
представа за тази част от
света, която отдалечава
доброволците от техните
задачи на терен и създава,
трудности в работата на
целия екип, в отношенията с
членовете на програмата и с
партньорите.
(2) Предразсъдъци и
стереотипи – тук е важна
способността на личността
да осъзнава, че собствените
й предразсъдаци и техните
прояви се отразява така
на нейното поведение,
че могат да нараняват и
затрудняват оношенията
й с другите. И естествено
изследваме наличието
на предразсъдъци
и стереотипи, пряко
свързани с работата с
правонарушители и техните
семейства.
(3) Изисквания на институциите партньори –

профилът на доброволците
и външните специалисти
е добре да се изготви
съвместно с основната
институция партньор.
Поня-кога пенитенциарната
система, може да има
изисквания към външните
специалисти, като например
– чисто съдебно минало,
липса на близки, които
в момента изтърпяват
наказание лишаване от
свобода в конкретната
институция, в която би
работил доброволеца.
Друг важен аспект на
работата с доброволците
е изготвянето на
функционален анализ
на ролите в екипа и да
отчетете:
(1) риска за модела, който
се крие при евентуално
отпадане на всяка една
от ролите, поради
невъзможност лич-ността,
която я изпълнява да
продължи да работи с вас.
(2) Да отбележите онези
роли в екипа, чието
изпълнение изисква
дълготрайно участие в
програмата и онези, които
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са кратковременни.
Отчитайки тези два фактора,
в един подобен анализ
ще може да определите
ролите, които задължително
следва да подсигурите
и да намалите риска от
отпадането им от екипа,
макар и временно, и така
да намалите неговата
фун-кционална мощ. Част
от мер-ките може да са
определяне на длъжности
със заплащане и различни
роли на добровол-ците,
съобразно продължителността на ангажимента,
типа дейност и изсквания
към про-фесионалната им
подготовка.
Пример за друг тип
мярка, с цел планиране и
управление на дейностите
на екипа, е цялостната
система за включване,
обучение, същин-ски
дейности и приключване на
ангажимента към програмата на възстановителната
общност. От кандидатстването, което става с
форму-ляр и събиране на
база данни, процедура за
подбор, под-писване на

договор за доброволен
труд, в който ясно се
определят всички задачи и
ангажименти, в това число
и брой часове и накрая
удос-товерение, което се
издава на доброволеца
за обученията, опита и
компетенциите, които той
или тя е развил.
Повечето добре развити
доб-роволчески
организация имат
разработени модели за
работа с доброволците.
Ползвайте този, който
най-добре съот-ветства на
вашата органи-зационна
култура и опит. Ако
имате собствен такъв,
про-верете, доколко е
приложим за контекста,
в който ще изграждате
възстановителна общност и
при нужда го адаптирайте.
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5.5 ОСИГУРЯВАНЕ НА
МАКСИМАЛНО УЧАСТИЕ НА
НАСТАНЕТИТЕ ВЪВ ВО
Какво означава да се ангажиращ напълно в програмата?
Включването в програмата
може да бъде разглеждано
през неговата формална
и нефор-мална част.
Формалното вклю-чване,
след като кандидатът
успешно е преминал през
под-бор, приключва с
настаняване в общността,
съпътствано с подписването
на „договор за участие“
(декларация за спазване на
етичен код), дек-ларация
за спазване правилата на
общността. Всичко това
може да бъде съпроводено
още с определяне на
ментор, в лицето на някой
от по-старите членове,
чиято задача е да подкрепи
по-бързото интег-риране
на новопостъпилия в
общността.
Неформалната част по
включването започва още
с фазата на информиране

на бъдещите кандидати
и техния подбор, където
се осъщест-вяват първите
стъпки в съз-даването
на доверие между екипа
на ECOR и евентуалните
участници. Затова е много
важно цялата процедура
да е прозрачна и още в нея
да се усещат ценностите
и кода на поведение,
който ще се следва във
възстановителната общност.
В някои случаи въвличането
на участниците е
предхождано от
предварителна подготовка
за настаняване, различна за
всяка национална програма,
прилагаща модела ECOR.
В други въвличането и
изг-раждането на доверие
започва след настаняването
в въз-становителната
общност.
Може да изберете всеки
един от тези подходи
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по въвличане и активно
включване на участниците в програмата.
Важно е обаче, ако не сте
независими при подбора
на кандидати, т.е. той
се прави основно от
служителите на завора,
да се опитате да включите
етап на подготовка за
настаняване, за да може
да създадете доверие и
контакт с участниците,
още преди да сте ги
настанили в общността.
Така кандидатите имат
възможност да направят
истински информиран
избор, разполагайки с
повече информация и
детайли за програмата, в
това число и за ценностите,
които се следват и
екипът,който я реализира.
Това може да доведе и до
промяна на мнението им
за участие, но това не бива
да ви притеснява, защото
често е по-добре да се
случи още преди да бъдат
настанени, отколкото след
това.

Друг важен акцент е
фактът, че дори вие нищо
да не предвидите като
подготовка и въвличане,
групата и общността ще
преминават през тази фаза
на ориентация всеки път,
когато има новонастанени –
и общността и новият член
ще проверяват граници и
ще валидизират общите
си ценности и норми
всеки път. Добре е да го
имате предвид, особено в
случаи, в които членове на
програмата ще се опитват
да подменят общностните
ценности.
Какви са минималните
стан-дарти?
С приемането да се включат
в програмата, участниците
фор-мално приемат да
участват във всички нейни
дейности. Раз-бира се
впоследствие могат да
се появят съпротиви и
опити за отказ от участие
или избирателно участие
в дейности. Един от
национал-ните модели е
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приел, че 30 % неучастие в
дейностите, без формална
причина, води до извеждане
от възстановител-ната
общност.27 Може да
изработите собствен
стандарт или да използвате
друг. Описаният тук модел
показва рационален
механизъм, разби-ране и
приемане от всички страни.
Как да се мотивират участниците за максимално
участие в програмата?
Всъщност, най-рисков
период от гледна точка на
мотивация и демотивация
е този за включване в
общностния живот. Във
фазата на ориентация найчесто може да се наблюдава
нужда от допъл-нителни
усилия за мотивация на
членовете на общността.
Съпротивите, които се
поя-вяват, както от страна
на общ-ността към новия
член, така и обратно,
могат да демотивират

полагането на всякакви
усилия. Със сигурност
това, което е добре да
се направи е отварянето
на пространство за тази
„среща“ между светогледа, който носи всеки
новопостъпил и „общностната“ представа, норми,
цен-ности. Пренебрегване
или игнориране на
значимостта на този
момент, може да доведе
до отпадането на членове
поради отказ от усилия за
интеграция или отхвърляне
от общността. Ако екипът
не е чувствителен към
тези процеси, първо ще
наложи това като норма
на поведение в общността
и второ ще отправя
различно послание от
декла-рираното, а именно
че личноста на всеки е
значима и следва да бъде
третирана с уважение и
равнопоставеност. Грижата
и добронамереността,
емоционалното зачитане на
личността на всеки един и

27. Този минимум е дефиниран на базата на съществуващите
образователни стандарти – пропус-кане на 30% от заниманията в
един учебен процес води до невъзможност да се усвои цялостния обем на
преподавания материал.
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стремежа да бъде разбран,
могат да бъда достатъчно
силен фактор за мотивация,
съпътствани от покриването
на индивидуалните нужди.
Какво се случва когато
участниците не се
ангажират достатъчно в
програмата?
 ече стана въпрос, че при
В
неучастие в повече от 30%
от планираните дейности,
и то без формални причини
следва отпадане от
програмата28. Отпадане
настъпва и при пос-тоянно
нарушаване на прави-лата,
независимо от активното
участие в дейностите.
Послед-ното би могло да
означава, че личността не се
е интегрирала в общността
и / или поради други нейни
особености, има нужда
постоянно да й се поставят
граници през санкции. Знак,
че не е способна да участва
в един общностен живот,
в който всеки има значима

роля и самостоятелност,
която тя все още не е готова
да прилага.
И разбира се, ако се
установи определена
ритмика, честота,
интензитет на съпротива и
нарушаване на точно определено правило е добре
заедно с общността да се
изследват причините и
отражението на правилото
върху членовете. Може
да се окаже, че сме
програмирали, или
вложили норма, която е
нерелевантна на общността
или че не се разбира. Тук
не говорим за отстъпване
от правила и норми, а за
това да сме постоянно
в готовност да „чуваме“
членовете на програмата,
които най-добре познават
собствените си нужди от
промяна.

28. Поне по правилника на ECOR, реализиран от PF Bulgaria.
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5.6 СПИСЪК НА ВЪПРОСИ ЗА
РАЗМИСЪЛ И КАЧЕСТВЕН
КОНТРОЛ
Разсъждавайки върху прак-тически примери за
изпълнение ECOR
За да бъдем полезни, както на тепърва започващите да
при-лагат модела, така и на тези, които вече го прилагат,
ще из-ползваме списъка изготвен от Maguire et al. (2010) на
кри-терии, свързани с успешното функциониране на всяка
(цитиран от Lösel, 2012,1003)29.
Посочените данни в таблицата 5.3. по-долу са изведени
от общите данни на първо-началното изследване направено от Уилсън. Има зони, които са слабо описани или за
които липсват данни, но това не означава, че не са покрити.
За детайлна информация може да се обръщате към съответните организации, парт-ньори по проекта. Коментарът
върху тях, се прави на база на снетите към момента данни.

29. Ползват се при акредитацията на рехабилитацинните програми в
Англия и Уелс
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Таблица 5.3. Критерии за оценка и проследяване на качеството в
съществуващите възстановителни общности и тяхната програма
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5.7 РАЗВИВАНЕ НА НОВИ
ПОДХОДИ И СТРАТЕГИИ В БЪДЕЩЕ
Какво трябва да имаме
предвид относно
промените в обществото,
политиката, икономиката,
и как да продължим да
развиваме модела ЕВО
Това, което следва да се
отчита при прилагането на
модела е, че обществените,
политичес-ките и
икономически процеси през
последните двадесeт готини
са изключително динамични и понякога трудно
предвидими. Условията се
променят изключително
бър-зо, което със сигурност
поставя предизвикателства

пред цели обществени
сектори и ще рефлектира
и върху пилотирания
тук модел ЕВО. Едни от
последните тенденции в
този период, например, са
постоянно нарастващият
брой на чужди граждани
в затворите на запад-на
и централна Европа, и
оттук затруден достъп
на тази голяма група
осъдени до всяка-кви
интегриращи дейности,
поради езиковата бариера
или различни културни
особенос-ти. Променят
се и законо-дателните
мерки, спрямо опре-делени
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правонарушения като има
тенденция за налагане
на кратки ефективни
присъди ли-шаване от
свобода. По-кратки като
продължителност от
необходимия оптимален
срок на модела, от гледна
точка на промяна на
личността. От друга страна
се увеличава надзора в
общността за друг тип
престъпления и стремеж на
законодателя да прилага
алтернативни наказателни
мерки, изпълнявани на
свобода.

страна, за да има надеждни
резултати е необходимо
дълго-трайно проследяване
на ефекта и след освобождава-нето. От друга страна
обществените, икономическите и политически
условия така изменят
общес-твения котекст, че
първоначал-но поставените
условия и фактори в
изследването могат да се
окажат нерелевантни на
промените и да въздействат
върху надежността
на резул-татите от
изследването.

Пренаселването на
затворите поставя
управляващите пенитенцираните системи и
отделни единици пред
огра-ничения, които налагат
огра-ничения и пред онези
възста-новителни общности
реализи-рани в контекста
затвор.

Очертаните тук няколко
зони, а те със сигурност са
повече, следва да са във
фокуса на вниманието на
всички заин-тересовани
страни при едно бъдещо
развитие и създаване на
възстановителни общности.
Високата адаптивност на
модела демонстрирана
тук е добра предпоставка
за нами-ране на добри
решения, но те изискват
задълбочен анализ и
отчитане на ускорените
процеси спрямо фактора
про-мяна в различните
контексти.

Бързо изменящите се
общес-твени, политически
и икономически
условия поста-вят и
изследователите на моде-ла
в нелеки условия на наблюдение и измерване. От една
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Заключения част 5
• Стартирането на ECOR моделът изисква предварителна подготовка и
задълбочена съвместна работа между всички партньори.
• Външните специалисти са носители на експертиза и функционално
качество, което е изключително ценно за бъдещата работа с осъдените,
но вътрешните специалисти са онези, които познават контекста,
неговата специфика, правните възможности и ограничения много подобре. Съвместното предварително задълбочено обсъждане ще донесе
минимизиране на бъдещите трудности при прилагането на модела и повисока ефективност и възможност за мултиплициране.
• Със сигурност подготовката е трудоемък и времеемък процес. Добре е
да се планира достатъчно дълго време за това, независимо от високата
мотивация и желание за започване на дейности по прилагането, да се
осъществят всички подготвителни стъпки, свързани с взаимодействието
и отговорностите на партньорите, правилата на външните специалисти и
изграждането нанеобходимите битови условия в специалното отделение,
съобразени с режима и контекста, в който ще се прилага.
• Създаването на ясни критерии за оценка и качествен контрол носи
сигурност, търпение и укрепва доверието между партньорите, подпомага
всички в развитието на модела и неговото продължаващо изследване.
Приложеният тук модел на оценка може да служи и като преглед на
предварителната готовност за започване.
• Наличието на ясен модел за проследяване и качествен контрол носи
увереност, спокойствие и засилва доверието между партньорите.
• За устойчивото развитие на модела е добре да се направи ясен профил
на целия вътрешен и партньорски екип с цел определяне на рисковите
зони и покритието им със съответните мерки.
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Част 6. Заключение
6.1 ОБОБЩЕНИЕ
Прилагането на модела
ECOR в четири европейски
държави даде възможност
да бъде про-верена
неговата приложимост в
различин контексти и в различни национални системи.
Постигнатите резултати
окура-жават всички
партньори, асоциирани
партньори и мно-жеството
доброволци въвле-чени
в неговата реализация да
полагат бъдещи усилия за
неговото мултиплициране
и препоръчват
на националните
пенитенциарни системи,
социални служби, местна
власт и общности да
подкрепят вси-чки
заинтересовани НПО и
институции в неговото
прилагане.

Със сигурност моделът
може да бъде полезен и
използван във вземането
на решения за развитие
на алтернативни мерки
на свобода, в реализирането на адекватна
и пре-вантивна
постпенитенциарна грижа
към бившите затворници, в
най-рисковия период след
тяхното осво-бождаване, в
затворите да подпомогне
постигане на мисията на
наказанието, а именно
промяна и въз-становяване
на осъдения в един живот
без престъпления.
Със сигурност неговото
прилагане е предизвикателство, както за НПО,
така и за институциите и
мес-тните общности, защото
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моделът освен всичко
друго е едно широко и
активно рав-нопоставено
сътрудничество в
реализация на цялостната
рехабилитация на
осъдените и бившите
затворници между различни
по произход, собственост
и експертиза юридически
субекти и представители на
обществото.
За бъдещата подготовка
про-дуктите, които може
да се ползват, за да се
подготвят институции,
НПО и други партньори за
реализация на модела, в
допълнение на настоящият
наръчник са:

• Методика за обучение на
заинтересовани страни, специалисти и доброволци;
• Изследванията, проведени
с участниците в пилотната
фаза;
• Документални
видеофилми от петте
пилотни ECOR sites
Също така може да осъществите личен контакт с всеки
един от консултантите
на национално ниво,
членове на международния
екип, под-крепящ
бъдещото развитие и
разпространение на
модела:
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Тобиас Меркле - ЕВО „Затвор на свобода“, млади
правонарушители, изграждане на партньорства с
правителствени институции.
e-mail: TMerckle@seehaus-ev.de
Габор Росик и Мартон Магияри - ЕВО в затвори.
Мобилизиране на подкрепа от страна на правителствени
институции, пробационни служби, църкви, НПО, работа с
местната общност.
e-mail: bortonmisszio@gmail.com
Юри Капустин – ЕВО в общността. Постпенитенциарна
подкрепа, партньорство с местна власт, ресоциализация и
интеграция в местната общност.
e-mail: biedriba.ifs@inbox.lv
Елена Евстатиева - ЕВО в затвори. Развитие на
партньорства със затворната администрация, изграждане
на екипи, подбор, обучение и супервизия на доброволци,
терапевтичен процес и измерване.
e-mail: elena.yoncheva@pfbulgaria.org
Пол Талбот – Обучение в затворите и международни
проекти за развитието и осигуряване на ресурси за
обучение и обучители в затворите.
e-mail: projects@epea.org.
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6.2 ПРЕПОРЪКИ

Завършваме наръчника с извадки от резолюцията на
заключител-ната конференция на проект Европейски
възстановителни общности, проведена в Щутгарт,
Германия на 10 - 12 февруари 2016 г. Препоръките бяха
приети от всички 60 участници - научни работници,
политически дейци, професионалисти, и общественици.
„Приемайки за основа препоръките на Европейския съюз
и опита, натрупан в рамките на проекта ЕВО, който бе
осъществен благодарение на европейско финансиране, ние
правим следните препоръки:
Препоръка 1
Насърчаваме неправителствените организации (НПО)
и други организации в областта на наказателното
правосъдие да продължат да следват примерите на
обмяна на положителен пример и опита в създаването на
такива секции в затворите. Препоръчваме също така да
се използват алтернативни методи за управлението на
затворите, които да включват обособяване в отделна
секция/отряд, като се прилага методологията АПАК или
поне някои осовни нейни елементи.
Препоръка 2
Насърчаваме затворните администрации, служителите
в областта на наказателното правосъдие и в други
правоохранителни органи да разрешават на своите
системи за изпълнение на наказанията сътрудничество
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с благотворителни НПО със създаването на отделни
общности в затворите и други пенитенциарни
институции или алтернативи на затвора. Това се
отнася особено до програми, използващи методологията
АПАК и други подобни програми на възстановителното
правосъдие.
Препоръка 3
Пподкрепяме продължаващото развитие на позитивния
опит в прилагането на методологията АПАК в Бразилия
и в различни страни по света, както и опита, натрупан
от проекта европейски възстановителни общности
(ЕВО). Тези и подобни модели на програми и на управление
на затворите заслужават подкрепа от една страна
от законодателните и държавни органи, например
чрез грантове за финансиране на местно, национално и
европейско равнище, а също така чрез неправителствени
организации, мрежи, и фондации, функциониращи в тези
области“.
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