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CFCECAS: Din experintele tinerilor care au incercat 

sa isi gaseasca un loc de munca dupa ce au incheiat 

pedepsa cu inchisoarea, stim ca acesta este un demers 

destul de greu, care se finalizeaza cu multe esecuri. De 

ce nu isi gasesc tinerii locuri de munca? 

HP: Sunt diferite motive. In primul rand, in multe cazuri 

calificarea lor este foarte redusa; cand intra in penitenciar 

multi tineri nu au terminat scoala sau nu au inceput o 

pregatire profesionala. Tinerii din penitenciare au la 

randul lor nevoia de educatia si pregatirea pentru viata de 

care are nevoie orice tanar din societate. 

Un alt impediment este acela ca nu au avut posibilitatea sa experimenteze cultura muncii, iar 

pentru multi munca nu este prima prioritate. Pe langa aceasta, tinerii se confrunta, in general, 

cu prejudicii pentru faptul ca vin din penitenciare si multe persoane nu vor sa le acorde prima 

sansa. 

Pentru acesti tineri nu poate fi vorba de a doua sansa pentru ca nu au avut inca nici una. 

Iar ca un ultim motiv ar fi acela ca, in modul in care au crescut si au fost socializati, tinerii nu 

au avut posibilitatea dezvoltarii stimei de sine ca o componenta a identitatii psihologice 

pozitive. Acest aspect este absolut necesar pentru a face fata la toate celelalte probleme. 

CFCECAS: pot fi tinerii pregatiti in penitenciar pentru perioada de dupa eliberare? 

HP: Exemplele internationale arata ca poate fi foarte eficenta aceasta pregatire, cu rezultate 

pozitive, dar numai daca suportul este oferit intr-un mod holistic. Asta inseamna ca atunci 

cand sunt planificate programe de pregatire trebuie sa fie avuta in vedere intreaga 

personalitate; nu doar calificarea vocatioala, dar si competentele sociale si psihologice. 

Echipa CFCECAS: Ce rol are avea un asistent social in integrarea sociala dupa 

executarea pedeapsei? 

HP: Definitia asistentei sociale ofera o descriere clara a ceea ce este rolul asistentului social 

in acest caz; definitia spune ca rolul asistentului social este pe de o parte acela de a sustine 

acele persoane care nu sunt capabile sa isi rezolve problemele in acord cu propriile asteptari 

sau in acord cu asteptarile societatii, iar pe de alta parte este accea de a promova integrarea 

sociala a celor vulnerabili. 

Pentru a atinge acest obiect trebuie ca atat asistentul social din penitenciar, cat si asistentul 

social din comunitate sa isi indeplineasca rolul. Dar, pentru ca un asisten social sa poata sa isi 

indeplineasca acest rol trebuie sa aiba suport in pregatirea profesionala, resurse, metode si 

infrastructura. Statul si societatea civila sunt responsabile impreuna pentru a oferi suport 

asistentului social. 

Echipa CFCECAS: De ce anume are nevoie un tanar dupa eliberare? 

HP: In general, are nevoie sa fie inconjurat de incredere si sa dezvolte relatii sociale de 

incredere. Persoana in care ei au incredere trebuie la randul ei sa aiba incredere ca el isi 
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folosease aceasta oportunitate pentru a reusi sa isi gaseasca un loc de munca si sa isi valorifice 

potentialul pozitiv in viata sociala. Asistentul social poate fi aceasta persoana, sau poate sa 

sustina fie familia, fie angajatorul pentru a crea si mentine o asemenea relatie. 

Fiecare persoana cauta sigurata in viata personala; responsabilitatea asistentului social si a 

societatii trebuie sa fie accea ca tanarul sa nu gaseasca acesta siguranta din nou in mediul de 

criminalitate. Cum pot face asta? Prin a-i accepta si sustine, dar si mai important prin a nu ii 

reduce la faptele comise ianinte de pedeapsa privativa de libertate. Sa nu vada doar ceea ce a 

facut gresit, dar si partea pozitiva, ceea ce este capabil sa faca. Un tanar nu trebuie pedepsit 

toata viata pentru ceea ce a facut; a fost deja in penitenciar pentru ce a facut. A indeplinti 

asteptarea noastra de a fi in penitenciar pentru ca a gresit. Nu putem insa sa il pdepsim toata 

viata. Acest lucru nu ar fi uman. 

Echipa CFCECAS: Cat de greu este pentru un tanar, dupa ce isi executa pedeapsa in 

penitenciar, sa isi gaseasca un loc de munca, sa isi constuiasca relatiile sociale ? 

HP: Fiecare persoana are o nevoie mare de a realiza asteptarile comunitatii si de a fi acceptat 

de catre comunitate. Tinerii sunt in penitenciar pentru ca au esuat prima data in a raspunde 

asteptarilor comunitatii si stiu ca sunt respinsi de catre comunitate pentru acest lucru. 

Petrecerea multor ani in penitenciar are o influenta mare asupra modului in care tinerii vad 

lumea. Pe parcursul perioadei de detentie trebuie sa te supui regulilor, sa te cofrunti cu aspecte 

negative din viata ta si sa te astepti la perspectiva respingerii de catre membrii comunitatii si 

uneori si ai familiei la intoarcerea acasa. Acest lucru are consecinte asupra modului in care 

tinerii se percep si cel mai mult afecteaza increderea si imaginea de sine. 

Multi dintre tineri se simt neajutorati, nu stiu cum sa se comporte, ce inseamn sa isi 

organizeze propria viata, sa traiasca in baza muncii. De aceea trebuie sa ii incurajam astfel 

incat ei pot sa isi recapete incredere in ei insisi. Ceea ce trebuie sa faca personalul in 

penitenciar este sa sustina dezvoltarea persoanala a tinerilor. Cand cineva paraseste in 

penitenciar, personalul trebuie sa se asigure ca in acest caz toate aceste experince sunt 

inlocuite pas cu pas printr-o stima de sine. Este important ca sistemul penitenciar sa ofere 

fiecarui tanar calatoria inapoi la normalitate. 

Dar membrii comunitatii au un rol important; daca ei cred ca tinerii care parasesc 

penitenciarul sunt persoane negative si le trasmit acest lucru, este aproape normal ca tinerii sa 

indeplineasca aceasta asteptare si sa se comporte criminal din nou. Acesta este modul cel mai 

simplu pentru tineri. In felul acesta fac ceea ce se asteapta de la ei. Dar aceasta este o spirala 

negativa. Asistentul social trebuie sa schimbe acesta spirala. Pentru asta asistentul social 

trebuie sa lucreze cu tanarul, dar si cu familia, angajatorii, vecinii. 

Si asta este ceea ce vrem noi in cadrul proiectului pe care il implementam. Sunt bucuros ca 

am gasit colegi din penitenciarele din Romania care inteleg si sustin aceste idei. 

 MULTUMIM!  

  


