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Stowarzyszenie POSTIS w partnerstwie z Europejską Platformą Edukacyjną (dawniej Polskim
Towarzystwem Ekonomicznym - Zakładem Szkolenia i Doradztwa Ekonomicznego w Lublinie),
Powiatowym Urzędem Pracy w Lublinie i Aresztem Śledczym w Lublinie przy współpracy
z Archidiecezją Lubelską realizowało w okresie 05.2012 – 07.2015 projekt Nowa droga –
innowacyjny model współpracy z przedsiębiorstwami w zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej
młodocianych więźniów. Projekt był współfinansowany ze środków UE.
Przedsięwzięcie cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem w resorcie sprawiedliwości.
Obecnie projekt jest kontynuowany dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Sprawiedliwości i
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
Nowa Droga nawiązuje do francuskiego modelu „resocjalizacji przez drogę” pn. Próg (fr. Le
Seuil), którego autorem jest francuski pisarz i podróżnik Bernard Ollivier.
Celem projektu jest pomoc młodym więźniom do 24 roku życia, opuszczającym zakłady
karne, w wejściu na polski rynek pracy. W ramach projektu został opracowany model postępowania,
który składa się z następujących etapów:
1. Etap przygotowawczy w jednostce penitencjarnej polegający na pracy psychologa
i wychowawców z osadzonym, który przystępuje do udziału w modelu.
2. Wyprawa skazanego, który opuszcza jednostkę penitencjarną, szlakiem św. Jakuba w
Polsce (900 km) tylko w towarzystwie opiekuna - resocjalizatora.
3. Szkolenie oraz staż, a następnie praca u pracodawcy m.in. na zasadach zatrudnienia
wspieranego.
Innowacyjnym rozwiązaniem Nowej Drogi jest udział skazanego w miesięcznej, pieszej
wyprawie w towarzystwie opiekuna. Celem wyprawy jest zwiększenie motywacji skazanego do
pozytywnej zmiany swojej postawy życiowej i gotowości do podjęcia nowych wyzwań w życiu
społecznym oraz zawodowym.
Ważnym elementem w modelu jest również to, że osadzony zgłaszając swój akces do Nowej
Drogi otrzymuje gwarancję zatrudnienia po opuszczeniu zakładu karnego.
Ponadto nowatorskim rozwiązaniem jest powołanie w powiatach Międzysektorowego
Zespołu ds. Reintegracji Zawodowo-Społecznej Młodocianych Osób Opuszczających Zakłady Karne
i Areszty Śledcze, którego zadaniem jest koordynowanie pomocy skazanym, uczestniczącym w Nowej
Drodze. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele PCPR, OPS, MOPS, PUP, organizacji
pozarządowych i przedsiębiorstw.
Model Nowa Droga był w 2013 r. testowany przez 10 więźniów z Aresztu Śledczego w
Lublinie, którzy uzyskali zwolnienie warunkowe, a następnie - w 2014 r. - przez kolejnych 3
więźniów. 90% skazanych uczestniczących w projekcie dotychczas nie wróciło do zakładu karnego,
wszyscy przeszli kolejne etapy modelu, w tym 900 km trasę szlakiem św. Jakuba. W 2015 r.
Stowarzyszenie POSTIS oraz Centrum Wolontariatu w Lublinie wraz z trzema Okręgowymi
Inspektoratami Służby Więziennej w Lublinie, Olsztynie i Rzeszowie realizuję kolejną edycję Nowej
Drogi z udziałem 8 więźniów z w/w okręgów.
Stowarzyszenie POSTIS planuje w roku 2016 i 2017 objęcie modelem kilkudziesięciu
skazanych z jednostek penitencjarnych w całej Polsce.
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