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Въведение 
 
Бившите затворници трябва да бъдат подкрепяни в най-основните стълбове на живота 
си след освобождаването им, тъй като от тях се очаква да се адаптират през целия си 
живот в условията на постоянно променящ се жизнен ритъм. В настоящия доклад 
някои сектори на живота са посочени като най-важните и спешни области, които 
трябва да бъдат укрепени, за да се постигне редовна реинтеграция на бившите 
затворници в социалната среда. Образованието е ключова област, която играе огромна 
роля за рехабилитацията на лишените от свобода. Най-важният момент по отношение 
на образованието е, че образователният процес, насочен към лишените от свобода и 
бившите затворници, отразява значителна социална инвестиция както за 
корекционната система, така и за обществото.  

Прегледът на литературата показа, че за безпроблемната реинтеграция на бившите 
затворници в обществото е необходимо да им се даде възможност да развият своите 
умения и лични взаимоотношения по такъв начин, че да се намали рискът от повторно 
извършване на престъпление след освобождаването им. "Пенитенциарната система 
включва лечение на лишените от свобода, чиято основна цел е тяхното поправяне и 
социална рехабилитация." 

Проведеното от нас проучване посочи ниското ниво на образование и липсата на 
квалификация в затворите. Подходът, основан на правата на човека, подчертава 
необходимостта от осъществяване на образователни дейности в затворите, за да се 
осигурят възможности за подпомагане и насърчаване на затворниците да се развиват 
като личности. В повечето страни основният проблем е намирането на подходящи 
работни места за все по-разнообразните видове затворници. За съжаление, 
традиционните форми на работа за затворниците са станали неуместни за 
променящата се работна среда. В процеса на реинтеграция на затворниците сега 
повече от всякога много важна роля играят усвояването на това, което сега се счита за 
основни умения, и професионалното образование. 



 

 

  
 

Повечето от партньорите на RECHANCE се съгласиха, че населението на проекта има 
ниско образователно равнище, често не притежава необходимите умения за достъп до 
възможностите на пазара на труда, има ниско самочувствие и слаби познания, за да 
успее да си намери работа. Освен това стигмата и стресът ги карат да се чувстват 
изолирани и изключени от обществото. Ето защо проучването на RECHANCE и анализът 
на литературния обзор показаха, че населението трябва да бъде снабдено с основни 
умения по време на изтърпяване на наказанието, като например трудови умения и 
свързване с членове на по-широкото общество, като например тези, които предлагат 
услуги за психично здраве и подкрепа при злоупотреба с вещества, здравна подкрепа, 
умения за самочувствие и др.  

По-конкретно, в рамките на количественото проучване, проведено за целите на 
RECHANCE, мнозинството от участниците отговориха, че смятат, че трябва да получат 
образование относно използването на цифрови медии и умения в областта на ИКТ. 
Като цяло, образованието е необходима институция, която създава добавена стойност 
за самите бивши затворници и, на практика, за всички нас. Следователно чрез 
образованието затворникът се развива в идеалния случай, поддържа активен ума си и 
жив духа си с основната цел да придобие умения и квалификация за своята 
професионална рехабилитация. 

По-подробно за изследването, проведено в страните участнички в RECHANCE, работата 
на терен се основаваше на две структурирани онлайн проучвания с цел "анализ на 
нуждите, (i) "Бивши затворници" и (ii) социални и образователни заинтересовани 
страни.  

Бившите затворници бяха поканени по електронната поща да се включат в работата на 
терен чрез разработения въпросник. Освен това беше проведено полуструктурирано 
интервю за оценка на образователните потребности на бившите затворници в 
неправителствени организации и държавни пенитенциарни заведения. Въпросите, 
които бяха включени, бяха: 

-Какво е най-често срещаното образователно ниво на хората? 

-Какво  обучение се провежда обикновено и от кого? 

-Има ли програми, които са били осъществени в миналото с цел реинтеграция и 
професионална рехабилитация? 

- Кои са най-често срещаните проблеми, с които се сблъскват лицата за професионална 
рехабилитация? 

 

Проучване в Кипър  

Резултатите от проучването сред бившите затворници в Кипър показват, че нивото им 
на образование не е много добро, въпреки че държавната пенитенциарна система 



 

 

  
 

предлага на затворниците възможност да завършат средно образование. По-голямата 
част от предлаганото обучение е за придобиване на практически умения. Някои от тях 
са успели да получат бакалавърски степени в различни области като право, 
психология, бизнес администрация. До днес не се е провеждала програма, която да им 
помогне да се реинтегрират в обществото и те завършват като физически работници 
или в селското стопанство, това отчасти се дължи на факта, че компаниите не искат 
бивши затворници да работят за тях, както и на ниското самочувствие, което имат. Най-
често срещаните проблеми, с които се сблъскват, са заклеймяването. По-голямата част 
от респондентите предпочитат смесеното обучение, докато електронното обучение 
изглежда най-малко предпочитано, а повечето от тях са получили смесени програми за 
обучение и онлайн програми за обучение. Нито един от тях не е получавал никакво 
обучение. Повечето от анкетираните смятат, че сред различните ИКТ умения най-
важни са социалните медии, докато навигирането в интернет, общуването чрез 
електронни инструменти, Skype, messenger и здравето се смятат за най-малко важни. 
Освен това те са избрали за предпочитане потребностите от обучение по управление 
на стреса и времето и разрешаване на конфликти. И накрая, като пречка за обучението 
в умения намират липсата на знания и умения, както и липсата на информация. Никой 
не е посочил липсата на време като пречка. 

 

Проучване в Италия  

Резултатите показаха, че бившите затворници и работещите с тях имат нужда от 
подобряване на определени умения и от програми за обучение, особено в 
присъствена форма.  

Някои от причините, поради които повечето от тях са безработни или работят 
нередовно, са ниското ниво на образование на повечето от респондентите, липсата на 
мотивация, финансовите затруднения, а още повече в контекста на социално-
икономическата криза в Ковида-19, която поставя пречки пред достъпа им до пазара 
на труда, който винаги е по-дигитализиран и конкурентен. Анализът показва, че 
бившите затворници изглежда наистина се интересуват от усвояването на технически 
умения, като например услуги в областта на електронното здравеопазване, навигация 
в интернет и използване на офис приложения, но също така и от лични умения по 
отношение на управлението на стреса; от друга страна, изглежда, че те най-малко се 
интересуват от онлайн банкиране и редактиране на снимки/видео. Във връзка със 
здравните въпроси те биха предпочели да научат повече за ваксинациите и въпросите, 
свързани със зависимостите. Що се отнася до компетенциите, тези, които трябва да 
развият или да подобрят, са: комуникационни умения, междуличностни умения, 
разрешаване на конфликти, адаптивност, управление на времето и планиране, работа 
в екип, лична ефективност. 

 

Проучване в България  

 



 

 

  
 

Резултатите показаха, че по-голямата част от бившите и настоящите затворници са от 
етнически малцинства, напълно или частично неграмотни, които не знаят български 
език не само писмено, но и слабо говоримо. Преобладаващата част от тях никога не са 
имали нужда да създават електронна поща, повечето от тях не разполагат с 
необходимото оборудване и интернет. По-голямата част от бившите затворници са с 
много нисък образователен статус. Практиката показва, че много от тях се нуждаят не 
толкова от посещаване на училище, колкото от курсове за ограмотяване и 
професионална квалификация в центрове за обучение и професионална 
квалификация.  Те предпочитат единствено обученията лице в лице с отделни лица. 
Основните пречки пред посещаването на курсове за обучение, са отчетените 
финансови затруднения, липсата на 

възможности и здравни проблеми. Те се нуждаят от обучение предимно по ИКТ, но е 
необходимо преди това да преминат курс по основна езикова грамотност.  Освен това 
те се нуждаят от допълнително обучение по курсове за меки умения, свързани с 
подобряване на комуникацията, управление на времето, управление на агресията, 
умения за решаване на проблеми, кариерно консултиране, определяне на интересите 
и насоки за определени сектори на икономиката. Мнозинството от участниците се 
нуждаят от получаване на подходящо обучение или образование и изглежда имат 
положително отношение към него, било то чрез обучение от връстници или чрез 
присъствено обучение в групи. Всички участници се съгласиха, че едно обучение, 
свързано с личностното развитие, ще възстанови мястото им в обществото. По-
конкретно те съобщиха за необходимостта от обучение по управление на стреса и 
разрешаване на конфликти, обучение за работа с приложенията на MS Office, 
управление на времето и комуникационни умения. По отношение на обучението, 
свързано със здравето, участниците се интересуваха главно от получаване на обучение 
относно здравословното хранене, отказването от тютюнопушене, относно уменията и 
компетенциите, които вече имат, и тези, които трябва да развият, в резултат на 
проучването се оказаха междуличностните умения, разрешаването на конфликти, 
уменията за разбиране как да се справят с оплаквания и идентифицирането на области 
на съгласие и общи позиции, докато необходимостта от обучение беше отчетена по 
отношение на това да знаят как да мислят за алтернативни решения за разрешаване на 
конфликти и да знаят как да се справят с конфликти и да водят трудни разговори с 
другите. Управлението на времето е умение, от което участниците се нуждаят, както и 
умения за сътрудничество.  

 

Проучване на Ирландия  

Общите резултати от изследването показаха, че по-голямата част от участниците са с 
начално или първостепенно основно образование и са безработни, повечето от тях са 
преминали обучение лице в лице през последните две години и намират за много 
важно обучението по умения за разрешаване на конфликти и комуникационни 
умения. Затворническото досие също оказва отрицателно въздействие върху 
способността им за достъп до образование и възможности за заетост, тъй като в 
ирландското общество все още съществува голяма стигма по отношение на бившите 
затворници. Беше отбелязано, че много от техните клиенти използват смарт мобилни 



 

 

  
 

телефони. Въпреки това те често имат много слаби умения в областта на ИКТ, често 
нямат имейл адреси или достъп до компютър с интернет, така че това ще трябва да 
бъде внимателно разгледано като част от процеса на разработване на учебната 
програма на RECHANCE, като беше изразено мнението, че самонасоченото електронно 
обучение няма да даде положителни резултати за тази целева група. 

 

Проучване в Чешката република  

Прегледът на Чешката република показа, че програмите за преквалификация и 
обучение в затворите са изключително ограничени.  Почти половината от лишените от 
свобода са завършили само основно или средно образование, така че нямат никаква 
трудова квалификация, което може да бъде ограничаващо за тях по отношение на 
заетостта след затвора. Образованието е ограничено, защото образованието и 
обучението са икономически неизгодни, тъй като не могат да съчетават обучението с 
работа.  

 

Проучване в Гърция  

Проучването показва, че бившите затворници получават образование за 
самоусъвършенстване, което им осигурява професионална квалификация, даваща им 
възможност за финансово стимулиране и определени възможности за професионална 
реализация. Въпреки това огромното мнозинство от тези хора се сблъскват с 
непреодолими пречки и трудности при намирането на нова работа.  Мнозинството от 
участниците смятат, че най-голямото предизвикателство е уреждането на общуването 
им, на взаимоотношенията им, а също и реинтеграцията в ежедневния ритъм на 
живот.  

 

Заключение  

Като взе предвид всичко гореизложено и след оценката консорциумът RECHANCE 
предложи населението да се нуждае от повече образование в следните области: 

Умения за работа, като например - управление на времето - разрешаване на 
конфликти - работа в екип - умения в областта на ИКТ 

Лични умения, като например - управление на стреса - здравни въпроси (ваксинации, 
злоупотреба с наркотични вещества, общо здраве) 

По-голямата част от населението, обхванато от проекта, изрази мнение, че е изправено 
пред стигмата на обществото и че трябва да се направят много неща, за да се 
реинтегрира в обществото. 



 

 

  
 

Населението показа, че има нужда от допълнително обучение по комуникационни 
умения, умения за самоуважение, ИКТ умения и електронни здравни услуги. 

За достъп до пълния текст на доклада на английски език посетете: 
https://rechanceproject.eu/results/  
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