Twórcza resocjalizacja

W Zakładzie Karnym w Krzywańcu od 10 lata realizowany jest program readaptacji społecznej
„OKNO NA ŚWIAT – arteterapia malarstwem czyli twórcza resocjalizacja. Jak więc wygląda
realizacji takiego programu z perspektywy ostatnich 10 lat ?
Okno na Świat....w Zakładzie Karnym
OKNO NA ŚWIAT to autorski program kpt. Ewy Igiel z zakresu readaptacji społecznej
i zapobiegania negatywnym skutkom izolacji, zwłaszcza wobec osób skazanych
na długoterminowe kary pozbawienia wolności. Program ten zajął w 2018 roku II miejsce w IV
Ogólnopolskim Konkursie na Program Resocjalizacji Sprzyjający Readaptacji Społecznej
Osób Pozbawionych Wolności w obszarze skazani na karę dożywotniego pozbawiania
wolności lub 25 lat pozbawienia. Głównymi założeniami programu jest redukcja napięcia
spowodowana długotrwałą izolacją oraz nauczenie konstruktywnego spędzania wolnego czasu,
umiejętnego radzenia sobie ze stresem, właściwego komunikowania oraz przyjmowania
asertywnych postaw. Poprzez udział w warsztatach hipotetycznie założono, że uczestnik
programu zwiększy wiarę we własne możliwości, zwiększy poczucie własnej wartości
oraz będzie miał satysfakcję z wykonanej przez siebie pracy. W trakcie długoterminowego
pobytu w warunkach izolacji penitencjarnej wartości te niestety często zanikają. Natomiast
zajęcia z zakresu komunikacji, sposobów radzenia sobie w sytuacjach stresowych
oraz zachowania asertywności dadzą możliwość wyuczenia nawiązywania właściwych relacji
i bezkonfliktowego funkcjonowania w grupie, co jest umiejętnością bardzo istotną nie tylko
w trakcie odbywania kary pozbawienia wolności, ale także po opuszczeniu murów zakładu
karnego. Poprzednie edycje programu skutecznie potwierdziły, że powyższe założenia są
trafne.
To już 10 edycja "OKNA NA ŚWIAT"
W tym roku realizujemy już dziesiątą edycję "OKNA NA ŚWIAT", ponieważ program ten
nieustannie cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem skazanych. Hasłem tegorocznej edycji
programu jest „POMAGAMY MALUJĄC”. Do programu przystąpiło 7 skazanych, którzy
mają możliwość uczestnictwa w warsztatach, w trakcie których poznają tajniki malarstwa
różnymi technikami. Aktualnie realizujemy warsztaty - „MALARSTWO AKWARELĄ”.
Cennych wskazówek z zakresu malarstwa akwarelami, pastelami oraz suchymi pastelami

udziela Pani Bożena Sumińska – malarka, artystka, doradca zawodowy z Centrum Informacji
i Planowania Kariery Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim.
Przekazanie prac malarskich na kiermasz charytatywny
Wymiernym i bardzo pozytywnym aspektem naszej pracy jest fakt, iż wszelkie prace malarskie
powstałe w trakcie warsztatów zostaną przekazane na kiermasz charytatywny przeznaczony
na wsparcie Ogniska Wychowawczego sióstr Magdalenek z Lubania Śląskiego. Warto
podkreślić, że Siostry Magdalenki zajmują się wychowywaniem młodzieży, zwłaszcza
dziewcząt, wspomagają osoby moralnie zagrożone i niszczące godność przez grzech,
pomagając im w kształtowaniu życia zgodnego z zamysłem Boga, m.in. w prowadzonym przez
zgromadzenie Ognisku Wychowawczym dla Dziewcząt. Pracują także jako katechetki,
zakrystianki, kancelistki, animatorki grup młodzieżowych, posługują w różnych instytucjach
kościelnych oraz w Domu Pielgrzyma, opiekują się chorymi i starszymi w hospicjum i Domu
Księży Emerytów.
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