Наслов на Проектот:
Програма “Подобрување на затворските услови за реинтеграција на
малолетните затворени лица’’

Период на реализација:

Финансиски поддржан од:

од 01.06.2013 до 31.05.2016 година (3 години)

Програмата е поднесена од страна на Холандскиот
хелсиншки

комитет

малолетните

лица

која ќе
во

се

одредени

фокусира на
установи

во

Албанија, Македонија и Косово. Партнерите за
имплементација на програмата се Агенцијата за
затворски институции (DJI) и Инспекторатот за
безбедности и правда (Инспекторат) од Холандија.

Краток опис и цел на Проектот:
Цел на проектот:
Програмата е основана на идејата дека темелот на успешната реинтеграција е
поставен во рамките на местата на затворање. Времето поминато во затвор
треба колку е можно повеќе да се искористи за реинтеграција. Затворскиот
режим треба да придонесува во реинтеграцијата и дневните активности во
затворот треба да помогнат при реинтеграцијата со зајакнување на
капацитетите на малолетните лица.
Програмата: “Подобрување на затворските услови за реинтеграција на
малолетните затворени лица’’ има три различни, но меѓусебно поврзани исходи.
Тоа се:
1) Затворскиот режим за малолетни лица во селектираните установи во
Албанија, Македонија и Косово се подобрени;
2) Менаџментот на селектираните установи во Албанија, Македонија и
Косово започна со имплементација на остварлива стратегија и акциски
планови за зголемување на образованието,работата и стручната обука со
разни партнери надвор од затворот;

3) Народниот правобранител и граѓанските организации во Албанија,
Македонија и Косово ефективно ги следат затворските услови и условите
за реинтеграција.

Предвидени активности во рамките на Проектот:

П одобрување на затворскиот режим
Со цел да се поддржи промената на односот, програмата ќе се фокусира
на воведување на метода за попозитивен и конструктивен став кон
малолетните затворени лица и меѓу малолетните затворени лица.
Методата која ќе се воведе е YOUTURN. Во сите земји ќе се воведат
избрани елементи од оваа метода со експерти од Холандската агенција за
затворски институции (DJI).
Активностите вклучуваат:
• Обука за (елементи од) YOUTURN и ревизии;
•

Обука на обучувачи;

•

Обука за менаџментот за (елементи од) YOUTURN;

•

Твининг со поправна институција за малолетници во Холандија;

•

Стажирање во Холандија за одбраниот персонал;

•

Обучување/советување

Образование, работа и стручна обука
•

Обуки за развој на визијата и стратегијата, менаџмент системи (линк со
обуката за спроведување на YOUTURN) и со специфичните прашања
(образование, работа и стручна обука).

•

Правење проценки, вклучувајќи и анализа на вклучените страни;

•

Подучување при подготовка на стратешки документи и акциски планови
адаптирани на контекстот.

•

Студиската

посета за менаџментот исто така ќе се фокусира на

прикажување на спроведувањето на овие прашања во холандските
поправни институции.

Менаџмент и мониторинг на проектот
•

Обуки

за следење на промената на однесувањето и застапување

(вклучувајќи вмрежување);
•

Обука на обучувачи;

•

Регионални состаноци за размена меѓу изведувачите на мониторингот;

•

Редовно следење и поддршка во известувањето.

Резултати од реализацијата на Проектот:
Подобрен затворски режим

На оперативно ниво
-

Избраниот број на затворски персонал се во можност успешно да ги
применуваат YOUTURN елементите во нивниот пристап кон
малолетниците ;

-

Избраниот број на затворски персонал е во можност да обучува друг
затворски персонал за успешно аплицирање на елементи од YOUTURN

-

Затворскиот персонал може да ја поврзе примената на YOUTURN со
имплементацијата на корисна дневна програма

-

Зајакната е соработката и тимската работа меѓу затворскиот персонал кој
работи со малолетниците

-

Менаџментот на избраните инстиуции ги разбира користитe од
примената на YOUTURN

-

Менаџментот на избраните инстиуции е во можност да ги следи
инцидентите на насилство и агресивно однесување

Образование, работа и стручна обука
-

Затворскиот менаџмент во избраните институции прави насочени
проценки на можностите за воведување на зголемена ефективна
едукација, целисходна работа и стручна обука;

-

Затворскиот менаџмент во избраните институции иницира соработка со
надворешни учесници за преземање на проценката;

-

Затворскиот менаџмент во избраните институции активно го поддржува

затворскиот персонал во имплементацијата на корисната дневна
програма според направената проценка
Ефективен мониторинг

