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Organizator wizyty studyjnej:
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−

działa od 2000 roku,

−

agencja, w ramach której współpracują przedstawiciele szeregu służb (pomoc społeczna,
wydziały edukacji i zdrowia, służby kuratorskie, policja), powołana do życia na mocy
zawartego pomiędzy nimi porozumienia,

−

podstawowym celem tej agencji jest zapobieganie przestępczości nieletnich oraz
wspieranie nieletnich popełniających przestępstwa i nieletnich niedostosowanych
społecznie,

−

najważniejsze zadania YOS to: profilaktyka, ocena ryzyka, tworzenie programów
oddziaływań, współudział w wykonywanych przez policję sankcjach oraz udział
w wykonywaniu kar izolacyjnych;

Uczestnicy wizyty:
Program „Dziewczęta i przemoc – interwencje i prewencja” umożliwił praktyczną wymianę
doświadczeń zawodowych osobom pracującym na co dzień z dziewczętami wykazującymi
problemy przemocowe poprzez udział w międzynarodowych wizytach studyjnych w jednym
z państw partnerskich programu. Polskie Stowarzyszenie Edukacji Prawnej zostało zaproszone
do Swansea (Walia) przez Youth Offending Service. Na wizytę studyjną pojechały dwie osoby:
Agnieszka Sikora – prezeska Fundacji po DRUGIE, pedagożka
resocjalizacyjna i dziennikarka; prowadzona przez nią Fundacja
Po DRUGIE pomaga młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym,
patologią i bezradnością, w szczególności zajmuje się młodzieżą
z placówek resocjalizacyjnych, wspierając ją w nabywaniu kompetencji
społecznych i praktycznych umiejętności sprzyjających readaptacji
społecznej, a także byłym wychowankom tych placówek, oferując im
pomoc rzeczową, materialną, prawną i psychologiczną.

Ireneusz Stawiński – pedagog resocjalizacyjny, socjoterapeuta,
wychowawca w Schronisku dla Nieletnich i Zakładzie Poprawczym
w Falenicy. Pracuje z dziewczętami (13-21 lat) przebywającymi w tej
placówce.

WSTĘP
Walijski i brytyjski system zapobiegania zachowaniom dewiacyjnym i przestępczości
młodzieży opiera się przede wszystkim na działaniach prewencyjnych – liczy się wczesna
interwencja. System bazuje na podstawowych założeniach sprawiedliwości naprawczej1.
Lokalną jednostką odpowiedzialną za prowadzenie tych działań w Swansea (Walia) jest Youth
Offending Service (YOS).
YOS powstał w wyniku reformy brytyjskiego/walijskiego systemu postępowania w
sprawach nieletnich. Głównym jej celem było zmniejszenie ryzyka występowania przestępczości
wśród młodzieży poprzez działania prewencyjne i budowanie zintegrowanego systemu
wsparcia2.
Służby zaangażowane w YOS w pracę z nieletnim stawiają sobie za cel niedopuszczenie
do postępowania sądowego i zastosowania kar izolacyjnych wobec ich podopiecznych. Twórcy
tego systemu odwołują się do zasad wyrażonych w Konwencji o Prawach Dziecka,
w myśl których nadrzędną formą pracy z nieletnimi ma być zapobieganie popełnianiu przez
nich przestępstw, a dopiero w dalszej kolejności ich karanie.

1

Filozofia sprawiedliwości naprawczej zmierza do zastąpienia karania pojednaniem zawsze, gdy jest to
uzasadnione. Zemstę na sprawcach zastępuje pomocą dla ofiar, alienację i brak czułości - wspólnotą i
zjednoczeniem, negatywizm i destrukcję związaną z wykonywaniem kary, zwłaszcza w warunkach więziennych,
zamienia na naprawę, przebaczenie i łaskę. Filozofia ta dąży do maksymalnego zaktywizowania w procesie
sprawiedliwościowym pokrzywdzonego i lokalnej społeczności. Wedle tej koncepcji sprawiedliwości nie
definiuje się jako karę, ale jako naprawę. Skoro przestępstwo jest szkodą, to zadaniem prawa jest przede
wszystkim jej naprawienie i uzdrowienie patologicznej sytuacji na drodze wybaczenia, pojednania, litości,
współczucia, a także np. pracy społecznie użytecznej. Karanie ma sens tylko wówczas, gdy jest konieczne.
W omawianym systemie ofiara i przestępca są centralnymi postaciami, państwo zaś, jako podmiot karzący,
schodzi na drugi plan. Proces nie koncentruje się wokół kary, ale wokół uzdrowienia. W świetle tej koncepcji nie
pyta się o to, jak ukarać sprawcę, ale o to, jak naprawić szkody spowodowane przestępstwem. W systemie
sprawiedliwości naprawczej (pod warunkiem chęci do współpracy) winny się równoważyć interesy trzech
podmiotów: przestępcy, ofiary i społeczności. – dr. A. Zachuta, Sprawiedliwość naprawcza – nowa filozofia
przywracania ładu społecznego, Edukacja Prawnicza, 12.03.2004 r., www.edukacjaprawnicza.pl
2
Reforma ta jest prowadzona od 1998 roku.
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Celem zespołu Youth Offending Service jest wykorzystanie wszystkich możliwych form
pracy i interwencji zapobiegających zjawisku przemocy wśród nieletnich oraz podejmowanie
wobec nieletnich wchodzących w konflikt z prawem działań, dzięki którym nie będzie potrzebne
ani konieczne postawienie nieletniego przed sądem.

Działania prowadzone przez zespół toczą się na trzech zasadniczych płaszczyznach:
PREWENCJA – obejmuje współpracę ze szkołami, grupami młodzieżowymi, innymi
instytucjami/organizacjami pracującymi z młodzieżą. Działalność prewencyjna ma przede
wszystkim charakter informacyjny, co pozwala na zapobieganie ryzykownym zachowaniom
podopiecznych i popełnianiu przestępstw. Obejmuje ona także pomoc w aktywizacji zawodowej.
SUPERWIZJA – praca z młodzieżą notowaną przez policję, także stawającą przed sądem
za popełnione czyny karalne, skoncentrowana na zmniejszaniu ryzyka popełniania
w przyszłości kolejnych przestępstw;
BEZPIECZEŃSTWO SPOŁECZNE – działania mają na celu zminimalizowanie negatywnych
skutków społecznych czynów popełnianych przez młodzież, która w sposób uporczywy powraca
na drogę przestępstwa lub popełnia bardzo poważne czyny. Działaniami tymi objęta jest grupa,
wobec której zostały orzeczone kary izolacyjne.

Swansea jest również pierwszym miastem w Walii (i w całej Wielkiej Brytanii), które
uruchomiło innowacyjny projekt zwany „The Bureau”. Projekt ten, jak pokazuje dotychczasowa
praktyka, jest bardzo skuteczny i pozwala na osiąganie większości celów stojących przed YOS.

The Bureau – najpierw dziecko, potem przestępca
Zanim utworzono the Bureau, czyli platformy współpracy lokalnych służb i środowiska
nieletniego, młode osoby nie otrzymywały szansy na poprawę i zmianę swojej postawy,
bo od razu trafiały w tryby systemu wymiaru sprawiedliwości. Większość spraw z ich udziałem
toczyła się przed sądem. To rozwiązanie sprzyjało stygmatyzacji (nieletni był notowany)
i wywierało często negatywny wpływ na dalsze jego postępowanie.
Profilaktyka i wczesna interwencja w celu pomocy zagrożonym wykluczeniem były
marginalizowane a wymiar sprawiedliwości nie proponował młodzieży ani jej opiekunom
żadnej pomocy systemowej. System trzymał na dystans rodziców/opiekunów. Nie było również
praktycznie żadnych działań, które brałyby pod uwagę ofiary przestępstw.
Stworzenie the Bureau pozwoliło na zintegrowanie oddziaływań „dorosłych”:
rodziców/opiekunów3 i służb pracujących z nieletnimi. Zaangażowało również policję
do wykonywania zadań nie związanych bezpośrednio z represją ale także z profilaktyką,
co wzmocniło jej pozycję i pozwoliło na wykorzystanie potencjału tej służby.
The Bureau pracuje z osobami w wieku pomiędzy 10 a 17 rokiem życia, które:
−

po raz pierwszy weszły w konflikt z prawem, lub wobec których wcześniej toczyło się
postępowanie

w

trybie

pozasądowym

(zakończone

pozytywnym

rezultatem

przynajmniej dwa lata wcześniej),
−

popełniły czyny o niskiej szkodliwości społecznej,

−

przyznają się do winy,

−

przy

udziale

rodziców/opiekunów

dobrowolnie

decydują

się

na

udział

w programie.
Działania skierowane do tej grupy nieletnich można podzielić na pięć etapów:
1. Aresztowanie i wypuszczenie za kaucją.
2. Ocena młodego człowieka (zbieranie informacji ze wszystkich dostępnych źródeł,
sporządzenie raportu uwzględniającego mocne i słabe strony danej osoby, wskazanie jej
potencjałów i ocena ryzyka).

3

Dzięki nowym rozwiązaniom rodzice wymagający wsparcia mają ułatwiony dostęp do tych służb.

Przygotowanie raportu trwa 2 tygodnie. Opracowuje go pracownik the Bureau4.
3. Rozpoznanie sytuacji i uwzględnienie punktu widzenia ofiary (oczekiwania, roszczenia).
4. Panel – ustalenie dalszych kroków wobec nieletniego przez zaangażowane instytucje
i osoby.
5. Realizacja postanowień panelu przez osoby pracujące z nieletnim.
W pierwszej części panelu (zamkniętej) biorą udział: pracownik the Bureau, funkcjonariusz
policji, wcześniej przeszkolony przedstawiciel społeczności lokalnej. Grupa ustala sposób
postępowania wobec nieletniego i warunki, które zostaną mu postawione. Uwzględniane są
również potrzeby nieletniego i konieczność świadczenia ewentualnej pomocy (np. reedukacja,
działania na rzecz wzmocnienia samooceny itp.).
W drugiej części panelu uczestniczy nieletni (do końca 16 roku życia z rodzicem lub
opiekunem, od 17 roku życia osoba ma zaś prawo zadecydować o udziale rodzica/opiekuna).
Warunki, które zostają postawione nieletniemu, mogą obejmować działania zapobiegające
dalszej przestępczości, naprawienie szkód, karę (np. prace społeczne, pokrycie kosztów
związanych z wyrządzoną szkodą).
Postawione warunki powinny być adekwatne do wieku sprawcy, proporcjonalne
(zmierzające bezpośrednio do osiągniecia celu), osiągalne (możliwe do wypełnienia
w określonym czasie). Ważnym elementem działania jest jego formalny aspekt. O warunkach
nieletni zawsze jest informowany przez umundurowanego funkcjonariusza. (Chodzi o wywarcie
na nim odpowiedniego wrażenia).
Uczestnik programu, który nie stosuje się do jego postanowień, otrzymuje jedno
ostrzeżenie. Jeśli nie wpłynie ono na zmianę jego postawy, otrzymuje tzw. ostateczne
ostrzeżenie (final warning). Otrzymanie tego drugiego ostrzeżenia zamyka drogę do działań
przedsądowych.

Proces postępowania jest zilustrowany w poniższym schemacie:

4

The Bureau jest prowadzone jest przez YOS i mieści się w jego siedzibie.
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Korzyści dla społeczeństwa i nieletniego wynikające z takiego postępowania są znaczące.
Bardzo ważne jest, że wszelkie działania podjęte wobec nieletniego są oparte o rzetelną
wiedzę o nim. W czasie dwutygodniowego oczekiwania na opracowanie raportu nieletniemu
asystuje pracownik YOS, którego działania koncentrują się na zapobieganiu dalszemu
popełnianiu przez niego czynów karalnych i minimalizacji skutków jego dotychczasowej
działalności (mediacje w szkole, wsparcie w rozwiązaniu trudności). Program sprawia również,
że wzrasta odpowiedzialność rodziców i opiekunów, których angażuje się w cały proces
i daje szansę na otrzymanie natychmiastowego wsparcia.
Funkcjonowanie the Bureau jest transparentne i aktywizuje społeczność lokalną,
wpływając tym samym na budowanie postaw obywatelskich jej członków. Obrane metody
działania koncentrują się na procesie zmiany postaw nieletnich sprawców, jednocześnie
pozwalając im odczuć konsekwencje własnego postępowania. Niezwykle istotnym elementem
jest również pominięcie drogi sądowej. Pozwala to powstrzymać rozwój przestępczej drogi
młodych sprawców. Skuteczność tych oddziaływań potwierdzają dane:
W okresie 2005-2006 na terenie objętym działaniem YOS w Swansea 388 nieletnich popełniło
czyny karalne po raz pierwszy. Liczba ta w okresie 2011-2012 spadła do 78. Sprawców, którzy
po raz kolejny weszli na drogę przestępczą w okresie 2005-2006 roku było 69, pięć lat później
już tylko 11.

Spadek przestępczości wśród nieletnich zdaniem służb działających w Walii jest nie tylko
wynikiem działania The Bureau, ale również faktu, iż w ostatnich latach rozwinięto działalność
prewencyjną i skoncentrowano się na takich działaniach, które pozwalają trzymać młodego
człowieka „z dala od sali sądowej”.
System oferuje różne formy oddziaływania środowiskowe skierowanych do nieletnich
popełniających przestępstwa. Paleta możliwości jest szeroka i dostosowana do skutków działań
i postawy nieletniego (the Bureau, nadzór kuratora/pracownika socjalnego, dozór
elektroniczny). W pracy z nieletnim stosuje się zasady sprawiedliwości naprawczej.
Oddziaływania mają indywidualny charakter i umożliwiają udział nieletniego na każdym etapie
postępowania.
Nieletni może być umieszczony w placówce izolacyjnej w przypadku jeśli:
−
−

ucieka z domu, szkoły, centrów pomocowych i aktywizujących i/lub zagraża swojemu
życiu lub zdrowiu;
notorycznie powtarza zachowania przestępcze.

Należy jednocześnie podkreślić, że ostateczne rozwiązanie, jakim jest umieszczenie
nieletniego w placówce izolacyjnej (zakład poprawczy), stosuje się jedynie w przypadku, jeśli nie
chce on skorzystać z oferty środowiskowej.
Surowo są natomiast traktowani nieletni, którzy popełnią poważne przestępstwo
(np. morderstwo, gwałt). W Wielkiej Brytanii odpowiedzialność karną można ponieść już
od 13 roku życia a szczególnie niebezpieczni nieletni są umieszczeni w specjalnym oddziale
więziennym.
Zakład poprawczy
W informatorze, który otrzymują rodzice i opiekunowie nieletniego umieszczonego
w tego typu zakładzie, czytamy:
„ZAKŁAD POPRAWCZY TO NIE WIĘZIENIE. TO MIEJSCE, W KTÓRYM PERSONEL POMAGA
MŁODYM LUDZIOM ROZWIĄZAĆ PROBLEMY I POKONAĆ TRUDNOŚCI.”
Placówki tego typu mają charakter izolacyjny. Młodzież przebywa w jednoosobowych
pokojach przypominających cele, ale pomieszczenia mogą mieć charakter indywidualny. Każda
jednostka jest wyposażona w świetlicę, kuchnię, pokój ciszy.
Młodzież trafiająca do zakładu ma możliwość podjęcia nauki oraz rozwoju innych
umiejętności. W zależności od potrzeb prowadzona jest terapia uzależnień, terapia skierowana
do przestępców popełniających czyny na tle seksualnym itp.
Dla nieletniego, który trafia do placówki, opracowuje się indywidualny plan pracy, który
jest regularnie z nim omawiany. Plan określa cele, które nieletni powinien osiągnąć w trakcie
swojego pobytu w placówce.
Każdy nieletni posiada swojego opiekuna, który pilotuje wszelkie prowadzone wobec
nieletniego oddziaływania.

Warto zaznaczyć, że w pracy nad planem i zmianą postawy nieletniego od początku
(w miarę możliwości) uczestniczą rodzice i opiekunowie oraz pracownicy YOS z miejsca jego
pochodzenia. Służby przywiązują wielką wagę do tej współpracy – chodzi w niej bowiem
o przygotowanie środowiska zewnętrznego na powrót nieletniego z placówki. Spotkania
z rodziną, opiekunami i służbami YOS są organizowane regularnie co 3 miesiące, chyba,
że sytuacja wymaga częstszych spotkań.
Nieletni przebywający w placówce mają prawo do kieszonkowego (2/3 może być im
potrącone na poczet pokrycia popełnionej przez nich szkody). Młodzież może nosić własne
ubranie a jedynie do szkoły – tak jak pozostali uczniowie – muszą uczęszczać w mundurkach.
Mogą również utrzymywać „konstruktywne” kontakty z rodziną, przyjaciółmi, osobami, które
mają znaczącą rolę w ich życiu. Raz na dwa tygodnie placówka odwiedzana jest przez
niezależnego adwokata, który udziela młodym ludziom bezpłatnych porad prawnych.
We wszelkich działaniach w stosunku do nieletniego uwzględnione jest jego zdanie
i dobrowolność udziału w oferowanych aktywnościach. Bardzo przestrzega się prawa
do informacji i jest ona na bieżąco udzielana.
METODY PRACY/OFERTA
Nagroda Księcia Edenburga – liczą się sukcesy!
Zarówno prowadząc prace wśród młodzieży w środowisku, jak i w grupach młodzieży
znajdującej się w izolacji, działania służb ukierunkowane są na podnoszenie poczucia własnej
wartości beneficjentów.
Jedną z ofert jest udział w projekcie, który wieńczy zdobycie prestiżowej nagrody Księcia
Edenburga.
Uczestnicy muszą wykazać się w kilku dziedzinach:
− wolontariat,
− sport,
− nauka nowych umiejętności,
− wyprawa.
W zależności od stopnia trudności można otrzymać brązowy, srebrny lub złoty medal.
Projekt ten zasługuje na uwagę, gdyż:
−

−

stwarza szansę na zdobycie trofeów i osiągnięć każdemu (nie wymaga szczególnej
wiedzy czy sprawności, jedynie szlifuje charakter), a przede wszystkim tym młodym
ludziom, którzy nie posiadają kompetencji umożliwiających zdobywanie osiągnięć
na innych płaszczyznach (np. w szkole);
osoby, które ukończyły program mogą wpisać to do cv, bo program cieszy się dużą
renomą wśród pracodawców, a zdobyte w nim nagrody są prestiżowe.

Oferta skierowana do młodych ludzi wchodzących w konflikt z prawem i przejawiających
objawy demoralizacji to także:
−
−
−

trening zastępowania agresji,
terapia uzależnień,
pomoc psychologiczna (w zależności od indywidualnych potrzeb),

−
−
−

praca w świetlicach środowiskowych (rozwój kompetencji społecznych i praktycznych
umiejętności),
oferta artystyczna (koła muzyczne, teatralne itp.),
pomoc socjalna (pomoc w znalezieniu mieszkania, pracy itp.).

Na zakończenie warto podkreślić, że podstawą pracy z nieletnim jest rzetelna
i wnikliwa diagnoza na jego temat, opracowana przez YOS we współpracy z innymi
służbami, instytucjami (szkoła, policja, pomoc społeczna) i rodziną. Na każdym etapie
działań uwzględniana jest praca z rodziną, środowiskiem nieletniego oraz podmiotowość
nieletniego uczestniczącego w procesie. Wszyscy zaangażowani w ten proces mają
również świadomość, że zgoda i wola nieletniego na podjęcie wobec niego konkretnych
działań ma kluczowe znaczenie.

W dokumencie zostały zawarte najważniejsze informacje z wizyty studyjnej zrealizowanej
w dniach 25-29 listopada 2013 r. w ramach programu
„Dziewczęta stosujące przemoc – interwencje i prewencja”
współfinansowanego przez Komisję Europejską.

Kilka zdjęć z wizyty studyjnej:
Spotkanie organizacyjne w Youth Offending Service

Wspólne pieczenie ciasta

Centrum młodzieżowe w Swansea

Wspólne robienie biżuterii

Sala do treningu zastępowania agresji – w ofercie znajdują się zajęcia z boksu

Schronisko młodzieżowe

