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„JESTEŚMY TACY RÓŻNI, ALE MOŻEMY SOBIE POMÓC” – 
TERAPEUTYCZNY WYMIAR PRACY OSÓB POZBAWIONYCH 

WOLNOŚCI. SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI NAUKOWEJ 
KRAKOWSKIEJ AKADEMII 

IM. ANDRZEJA FRYCZA MODRZEWSKIEGO

10 grudnia 2015 roku, na terenie Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza 
Modrzewskiego, odbyła się konferencja naukowa „Jesteśmy tacy różni, ale mo-
żemy sobie pomóc” – terapeutyczny wymiar pracy osób pozbawionych wolno-
ści. Organizatorami konferencji był Wydział Psychologii i Nauk Humanistycz-
nych Krakowskiej Akademii im Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Okręgowy 
Inspektorat Służby Więziennej w Krakowie, Areszt Śledczy w Krakowie-Pod-
górzu, przy ul. Czarneckiego 3 oraz Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, przy 
ul. Łanowej 43. Konferencja współfi nansowana była ze środków Urzędu Miasta 
Krakowa w ramach Gminnego Programu Profi laktyki i Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych w roku 2015.

Punktem wyjścia w realizacji tego zadania było ponad dziesięcioletnie 
doświadczenie w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom spo-
łecznym oraz profi laktyki i terapii osób uzależnionych od alkoholu w ramach 
programu „Duet” – readaptacja osób pozbawionych wolności, uzależnionych 
od alkoholu poprzez pracę z osobami niepełnosprawnymi. Program ten realizują 
dwie placówki: Dom Pomocy Społecznej przy ul. Łanowej 43 oraz Areszt Śled-
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Fotografi a 1. Na pierwszym planie funkcjonariusze Służby Więziennej w trakcie 
obrad
Foto: Maciej Banach.

Fotografi a 2. Uroczyste rozpoczęcie konferencji
Foto: Maciej Banach.
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czy w Krakowie-Podgórzu. W ramach programu osoby uzależnione od alkoholu, 
aktualnie odbywające karę pozbawienia wolności, pracują na zasadach wolon-
tariatu z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi z upośledzeniem umysłowym 
i fi zycznym, wykonując, pod nadzorem personelu, wszelkie prace pielęgnacyjne, 
porządkowe i terapeutyczne. Do obowiązków osadzonych należy zatem pomoc 
w karmieniu, ubieraniu, kąpieli, zaprowadzanie do szkoły oraz pomoc w trak-
cie wszelkich organizowanych przez placówkę wyjść kulturalno-rekreacyjnych. 
Osadzeni pracują od poniedziałku do piątku przez 8 godzin dziennie. Realizo-
wany program „Duet”, w swoich założeniach, służy przede wszystkim kształ-
towaniu u osób, odbywających karę pozbawienia wolności, zachowań i postaw 
społecznie aprobowanych.

Celem organizowanej konferencji, obok prezentacji programów realizo-
wanych w obszarze wolontariackiej pracy osadzonych, w które zaangażowane są 
jednostki samorządowe i pozarządowe, było przede wszystkim pokazanie alter-
natywnych metod działania w zakresie zapobiegania uzależnieniom i resocjali-
zacji osób już uzależnionych od alkoholu, odbywających karę pozbawienia wol-
ności, jak i interdyscyplinarna edukacja zawodowa oraz wymiana doświadczeń 
w obszarze pomocy, prewencji i terapii osób odbywających karę pozbawienia 
wolności, w tym osób uzależnionych od alkoholu. Propagowanie wieloaspekto-
wych form oddziaływania, prewencji i terapii dla tych osób może być, zdaniem 
organizatorów, solidną podstawą do budowania spójnych, systemowych rozwią-
zań w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Mię-
dzy innymi z tego powodu wśród uczestników konferencji znaleźli się nie tylko 
funkcjonariusze służby więziennej i pracownicy socjalni, zatrudnieni w placów-
kach realizujących programy readaptacyjne, ale również przedstawiciele policji, 
służby kuratorskiej, jednostek samorządowych i organizacji pozarządowych, nie 
licząc przedstawicieli świata nauki i zainteresowanych omawianą problematy-
ką studentów psychologii, pedagogiki i prawa, przede wszystkim Krakowskiej 
Akademii. 

Prelegenci konferencji zwracali uwagę na korzyści i efektywność stosowa-
nia wolnościowych metod oddziaływania na osobę odbywającą karę pozbawienia 
wolności, w tym uzależnioną od alkoholu w procesie jej terapii, jako formę prze-
ciwdziałania uzależnieniom i powrotności do przestępczości. Cennym głosem 
w dyskusji było pokazanie uczestnikom konferencji etycznego wymiaru pracy. 
Zaangażowanie osadzonych w pracę, w obszarze pomocy drugiemu człowieko-
wi, jest dobrym świadectwem humanistycznej sfery resocjalizacji. Przejmującym 
i ważnym dla nas przykładem była tutaj prezentacja działań wolontariatu hospi-
cyjnego na terenie Gdańska, czy współpraca stowarzyszeń, organizacji pozarzą-
dowych z więziennictwem w realizacji programów pomocowych. 

Organizatorzy konferencji mają nadzieję, że podjęte działanie będzie kon-
tynuowane poprzez wieloaspektową edukację i wymianę doświadczeń wielu śro-
dowisk w zakresie resocjalizacji i readaptacji osób pozbawionych wolności.




