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87 – Evaluare. Implementare. Rezultat.
Persoanele custodiate în sistemul penitenciar din România beneficiază de o Ofertă
standardizată de activităţi şi programe educative, de asistenţă psihologică şi asistenţă
socială, diversificată şi particularizată, anual, de către fiecare unitate penitenciară, ţinând cont de
nevoile beneficiarilor.

Astfel, la finalul anului 2017, în Ofertă erau incluse, la nivelul întregului sistem,  87 de programe –
demersuri tematice, cu structură psihopedagogică predefinită – corespunzătoare celor trei
domenii:

Educaţie (53 programe, dintre care – 8 pentru minori, 2 pentru tineri și 4 pentru femei);
Asistenţă psihologică (13 – asistenţă specifică, 5- asistenţă generală şi 4 comunităţi terapeutice
destinate foştilor consumatori de droguri, respectiv 1 centru terapeutic pentru femei cu depresie,
anxietate şi tulburări de personalitate);
Asistenţă socială ( 7 programe şi 5 tipuri de grupuri sociale de tratament).

Oferta standardizată include şi activităţi semistructurate, de scurtă durată, care permit rularea
unui număr cât mai mare de deţinuţi, în vederea creşterii timpului petrecut în afara camerelor de
deţinere.

Palierele de intervenţie vizează: stimularea cunoaşterii, creativităţii, dezvoltarea şi exersarea
deprinderilor practice, artistice, literare, muzicale, plastice, tehnice, menţinerea tonusului fizic şi
psihic corespunzător, prin activităţi sportive şi recreaţionale, asistenţa morală şi religioasă,
reducerea agresivităţii, restructurarea atitudinală şi dezvoltarea gândirii critice, precum şi

facilitarea inserţiei sociale, inclusiv prin mobilizarea reţelei de suport comunitar, o parte din aceste programe reprezentând inițiative ale
partenerilor instituționali și sunt implementate chiar de aceștia.

Preocuparea pentru calitatea serviciilor puse la dispoziţia beneficiarilor direcţi (persoane custodiate) sau indirecţi (familiile acestora, mediul de
provenienţă, comunitatea, în ansamblul său)  s-a materializat prin eforturile orientate spre crearea unui mecanism interinstituțional integrat care
să depăşească limitele spaţiului penitenciar, rezultatul fiind  reprezentat de aprobarea Strategiei Naţionale de Reintegrare Socială a Persoanelor
Private de Libertate, 2015-2019. În acest sens, începând cu anul 2017, aplicarea Strategiei figurează printre măsurile cuprinse în Programul de
guvernare, subsumate capitolului Justiţie, în prima şedinţă de Guvern din luna februarie 2018 fiind prezentat Raportul de monitorizare al
implementării Strategiei, pentru anul 2017.
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Intensificarea implementării Strategiei şi monitorizarea atentă a acesteia, la nivel guvernamental, reflectă
angajamentul ferm al administraţiei penitenciarelor faţă de misiunea socială asumată.


