MAŁOPOLSKIE STOWARZYSZENIE
PROBACJA
POMAGAMY OSADZONYM I ICH RODZINOM
ODBUDOWAĆ WIĘZI

STATYSTYKI
CZY WIECIE, ŻE...
W krajach Rady Europejskiej, każdego dnia około 2,1 miliona dzieci jest
oddzielonych od uwięzionych rodziców, w Polsce to ponad 47 000.
Utrzymywanie kontaktu z rodziną zmniejsza prawdopodobieństwo
powtórnego popełnienia przestępstwa przez skazanego o 39%
Dzieci, których rodzice odbywają karę więzienia, napotykają na
trudności społeczne, ekonomiczne i emocjonalne.
Są 2 razy bardziej narażone na problemy ze zdrowiem psychicznym i
3 razy bardziej narażone na zachowania przestępcze.

MAŁOPOLSKIE STOWARZYSZENIE
PROBACJA
POMAGAMY OSADZONYM I ICH RODZINOM ODZYSKAĆ
SIEBIE NAWZAJEM

STOWARZYSZENIU
OOSTOWARZYSZENIU
Małopolskie Stowarzyszenie Probacja powstało w 2002 roku w Krakowie.
Celem jego działania jest wzmacnianie więzi pomiędzy odbywającymi
karę pozbawienia wolności rodzicami i ich dziećmi na wolności. Jak to
robimy? Organizujemy warsztaty podnoszenia kompetencji
rodzicielskich ojców i matek osadzonych w zakładach karnych,
prowadzimy terapię teatrem i dodatkowe zajęcia scalające rodziny
rozdzielone kratami. Poprzez programy jak "Poczytaj mi", gdzie rodzice
nagrywają bajki dla swoich dzieci, czy "Kontakt", dzieci mają okazje
zacieśniać więzi z osadzonymi ojcami i matkami uczestnicząc w
warsztatach artystycznych. Zajmujemy się walką ze stygmatyzacją dzieci
więźniów, które niezasłużenie cierpią ze względu na obciążenie
emocjonalne wyrokiem rodzica, ale też z powodu nagłego pogorszenia
warunków ekonomicznych i uczucia osamotnienia podobnego do tego
odczuwanego podczas żałoby po kimś bliskim.

PROGRAMY DLA
OSADZONYCH I ICH DZIECI
KONTAKT – czyli jak być lepszym rodzicem zza krat? Celem programu jest podnoszenie
kompetencji rodzicielskich ojców. W tym cyklu warsztatów mówimy o emocjach,
poruszamy trudne tematy rodzicielstwa zza krat, próbujemy znaleźć odpowiedzi na
pytania jak być dobrym rodzicem zza krat i czy w ogóle da się być autorytetem z
życiorysem splamionym wyrokiem?
POCZYTAJ MI – czyli osadzeni rodzice nagrywają bajki swoim dzieciom. Zrealizowaliśmy
ponad 20 edycji tego niesłychanie lubianego programu. Są to warsztaty z podnoszenia
kompetencji rodzicielskich zwieńczone nagrywaniem bajek dla dzieci. Program zawiera
elementy profilaktyki z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, ze szczególnym
uwzględnieniem przemocy wobec dzieci. Więźniom trudno jest utrzymać
systematyczne kontakty z dziećmi w wyniku nieodpowiednich warunków podczas
odwiedzin lub odległości między miejscem zamieszkania rodziny a zakładem karnym.
Nagranie BAJKI to stwarzanie dodatkowego narzędzia w utrzymywaniu kontaktów oraz
pomoc w budowaniu więzi pomiędzy osadzonymi rodzicami i ich dziećmi.
KONSULTACJE W ZAKADZIE KARNYM - jeszcze przed wyjściem na wolność nasi
specjaliści pomagają uporządkować więźniom sprawy osobiste, tak aby powrót do
rzeczywistości przebiegał sprawnie, minimalizując ryzyko powrotu do zakładu.
CENTRUM PRO DOMO -hostel dom dla osób bezdomnych opuszczających zakłady
karne. Centrum oferuje 12 miejsc umożliwiających pobyt stacjonarny dla mężczyzn na
okres od 1 do 6 miesięcy. Mieszkańcy zobowiązani są do podjęcia zatrudnienia,
uczestniczenia w terapii (uzależnienia, stosowanie przemocy i inne). Pro Domo to
miejsce, gdzie pod okiem specjalistów można odnaleźć się w rzeczywistości, odnowić
kontakty z rodziną, znaleźć pracę i specjalistyczne wparcie w walce z uzależnieniem.
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