ПРОГРАМА

ПРИЛОЖЕНИЕ 32

за дейността на Наблюдателната комисия
към Общински съвет гр. Варна за 2020·г.
Основна цел: продъл;нсаване на добрите практики по отношение съз даване на условия за по-бърза и по
ефективна ресоциализация на лицата, напускащи пенитенциарните заведения, които се намират на
територията на Варненска област - Затвора - Варна, затворническо общежитие „Варна" и затворническо
общежитие „Разделна". Надграждане и доразвиване на постигнатото през предходния период чрез нови
иновативни методи и практики в работата за преодоляване дефицитите в нагласите и социалните умения
на правонарушителите, докато са в условията на ограничена свобода. По този начин се цели намш�яване на
пенитенциарния рецидив, респективно работа по решаване на един от най-сериозните проблеми на
съвременното общество - дребната улична престъпност.
През 2020 г. се навършват 90 години от откриването на Варненския затвор. Програмата и работата през
годината са синхронизирани и подчинени на тази годишнина. За времето си той е бил едно от най-модерните
пенитенциарни заведения. Обединените усилия на Община Варна, ръководството на Затвора - Варна и организации
от неправителствения сектор целят постигане на възможно най-високите критерии при работа със
закононарушители като успоредно с това се защитят и гарантират и интересите на обществото.
Наблюдателната комисия към Общински съвет Варна работи в изпълнение на задълженията, вменени й в чл. 170
от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража, като подпомага дейността по ресоциализацията
на лишените от свобода и спомогне за повишаване на гражданския контрол в пенитенциарните заведения. Макар и
� вършили престъпление, тези хора имат човешки права и те трябва да се спазват. Веднъж платили за грешките си,
+ -� · . ат право на втори шанс и зрялото модерно общество би трябвало да им го даде. Механизмите за реинтеграция
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крепа на осъдените лица са уредени в законови и подзаконови нормативни актове, но на практика те се оказват
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'ективни, защото липсва целево финансиране и институционално взаимодействие. Набmодателната комисия
f
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-с1.•"НJ. Общински съвет Варна с времето успя да изгради устойчиви модели за работа с тази наистина уязвима група от

обществото. Работата и резултатите от нея придобиват публичност и се стигна до момент, в който аналогични
структури се обр�щат към варненската Наблюдателна комисия с молба за обмяна на опит.
Наблюдателната комисия и през 2020 г. ще продължи да бъде обединяващото звено, което спомага за координиране
усилията за единодействие на постоянни и временни комисии към Общинския съвет, дирекция „Социални
дейности", неправителствени организации, имащи акредитация за работа с лишени от свобода.
Всички дейности, които Наблюдателната комисия към Общински съвет Варна е включила в програ:мата си за 2020
г., имат за цел да постигнат така необходимата дългосрочна промяна в дейностите по ресоциализация, за да се
гарантира, че всички онези ключови институции, които се занимават със затворници и бивши затворници, оказват
максимално възможното въздействие върху превенция на рецидива и допринасят за успешното социално включване
на лицата, пребиваващи и пребивавали в пенитенциарно заведение.
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вид дейности

Корекпионна и ресоциализационна работа
В пенитенциарното заведение:
Организиране и прилагане на програма за психо-социална
рехабилитация, личностно развитие и самопознание на лишени от
свобода на възраст над 30 години с наркотична, алкохолна и хазартна
зависимости и/или с история на зависимост от наркотици, алкохол и
хазарт, излежаваши ефективни присъди във Варненския затвор;
Организиране и прилагане на програма за психо-социална
рехабилитация, личностно развитие и самопознание на лишени от
свобода на възраст над 30 години с наркотична, алкохолна и хазартна
зависимости и/или с история на зависимост от наркотици, алкохол и
хазарт„ излежаващи ефективни присъди в затворническо общежитие
,,Разделна'" към Варненския затвор;
Прилагане на програма за корекция на психологическите нагласи и
социалните умения у лишени от свобода на възраст над 30 години,

бюджет

Cf)OK

3100 лева

м. октомври 2020 г.
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м. юли 2020 г.

3100 лева

м. април 2020 г.
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изтърпяващи ефективни присъди за тежки престъпления срещу
личността, настанени в зоната с повишена сигурност в Затвора - Варна;
Прилагане на програма за корекция на психологическите нагласи и
социалните умения у лишени„от свобода на възраст над 30 години,
изтърпяващи ефективни присъди за тежки престъпления срещу
личността, настанени в зоната с повишена сигурност в Затвора - Варна
-ет. 2;
Легитимни на свобода - издаване на лични карти на лишени от свобода,
чиито документи са с изтекъл срок към момента на напускане на
пенитенциарното заведение;
Тиражиране на наръчник „Първи стъпки на свобода" -алгоритъм на
социалната реинтеграция в обществото;
Организиране и провеждане на квалификационен и
преквалификационен
курс „Озеленител";
Културно-масова и спортно-развлекателна дейности:
В пенитенциарното заведение:
Издаване на периодично печатно издание - вестник „Хоризонти - през
цялата година изданието ще бъде посветено на годишнината от
откриването на Варненския затвор;
Организиране и провеждане на две празнични мероприятия:
Пролетен спортно-развлекателен празник с участието на спортни
деятели, театрални и/или вариететни артисти и изпълнители;
Коледна гала вечер на талантите съвместно с театрални и/или вариететни артисти и изпълнители;
Прилагане на програма „Аз не съм виновен" - Организиране и
провеждане на тържество по случай 1-ви юни - Деня на детето
Прилагане на _програма „Аз не съм виновен" - Организиране и
провеждане на тържество по случай първия учебен ден
Извън пенитенциарното заведение
Организиране и провеждане на дейности по възстановяване и/или
запазване на психо-физическото здраве на лишени от свобода без

3100 лева

м. април 2020 r.

1000 лева

през цялата година

1000 лева
4650 лева

м. август 2020 г.
м. май 2020 г.

4230 лева

през цялата година

4800 лева

м. май 2020 r.

4200 лева

м. декември 2020 г.

1600 лева

м. май-юни 2020 г.

1600 лева

м. септември 2020
г.

2500 лева

през цялата година.

семейств� на лица, напуснали пенитенциарно заведение, след
изтърпяване на ефективна присъда и изпа,цнали в крайна нужда, за суми
на,ц 150 лева след одобрение от Наблюдателната комисия към
Общински съвет - Варна на заявление;

ОБЩО ЗА 2020г.
38 380лева
През 2020 г. Наблюдателната комисия ще осъществява гореописаните планирани дейности съвместно с
неправителствени организации, които имат:
опит в изготвянето на собствени корекционни и ресоциализационни програми и апробирането им в
пенитенциарните заведения;
акредитация от Главна дирекция „Изпълнение на наказанията" към Министерството на
правосъдието.

Наблюдателната комисия ще търси сътрудничеството и на други държавни и общински организации с цел по
ефективното изпълнение на поставените цели и задачи.

Изготвил:...........
гр. Варна

Председа
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тко Петков
блюдателна ко;wuсия
ски съвет - Варна

• Графикът на дейностите е съгласуван и уточнен с ръководството на Варненския затвор.

