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Prevenirea criminalității – de la teorie, la practică!
Campaniile de prevenire a criminalității, derulate în comun cu cele de facilitare a reintegrării sociale a
persoanelor private de libertate, se desfășoară constant în unitățile subordonate Administrației
Naționale a Penitenciarelor, valorificând experiența, iar nu pura teorie, și promovează conștientizarea
riscurilor prin cunoașterea tuturor laturilor realității sociale.

 Detenția, acest concept pe care cei mai mulți dintre noi îl
evităm chiar și în considerarea unei turnuri nefavorabile în
viața noastră, desemnează, totuși, o certitudine cu titlu de
exemplu. Exemplul, deși unul negativ, are ca scop
formarea și dezvoltarea unor comportamente prosociale,
dar și identificarea unor modalități de diminuare/stopare a

delicvenței în rândul minorilor și tinerilor. Și, astfel, pornește lupta!
 În săptămâna ce tocmai a trecut, unitățile – Penitenciar Gherla, Penitenciar Mărgineni și Centrul de

Detenție Craiova – au organizat activități de tipul „Vizită în penitenciar”, promovând sesiuni de
informare și dezbatere, vizând următoarele repere:

 • vizitarea si prezentarea instituției și a rolului acesteia în dezvoltarea și schimbarea socială a
individului care a săvârșit o infracțiune;

 • aspecte specifice parcurgerii unei pedepse privative de libertate;
 • activități specifice dedicate tinerilor internați și implicarea acestora;

 • schimb de mesaje pe tema nonviolentei, dialoguri dirijate;
 • împărtășirea de experiențe de viață în scop moralizator;

 • prezentarea unor alternative de petrecere a timpului liber, prin exemplificarea unor tipuri de activități
exersate de către tinerii internați: moment artistic- vocal, recitări, grup instrumental, moment de teatru
– scenete.

 Aceste repere nu puteau fi atinse fără participarea și implicarea reprezentanților instituțiilor partenere,
a elevilor și cadrelor didactice de la instituțiile de învățământ, cu care, în considerarea impactului
pozitiv asupra redresării sociale prin contribuția noilor generații, unitățile de detenție anterior amintite
colaborează (Liceul Teoretic ,,Ana Ipătescu” Gherla, Liceul „Voievodul Mircea” Târgoviște,
Arhiepiscopia Târgoviștei, Centrul Europe Direct Târgoviște, Liceul Economic Slatina, Liceul Energetic
Craiova, Colegiul Național „Frații Buzești” Craiova si Liceul „Henri Coandă” Craiova).

 Cele 3 proiecte cu impact de viitor au conturat următorii indicatori de realizare imediată:
  – elevi implicați: 259;

  – cadre didactice și parteneri sociali implicați: 12;
  – persoane custodiate: 91.
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