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Да поставим сцената на институцията 
 
 

Надзор/наказание 
Ясен график и дневен режим 
Частично ограничаване на 
човешките права  

Различни режими на 
престой.  
Персонализиране на присъдата, 
съобразно престъплението; 
Различни ограничения и 
привилегии. 
 
 Планиране на присъдата  
Оценка на риска от рецидив и 
планиране на дейности 
насочени към дефицитите 

Специфична 
затворническа култура 
 
Недоброволно 
настаняване 



Институцията и нейния език 
Реалността извън формалното описание и комуникация 

„Затворът е като детска 
градина“ 
 Отношенията и феномените, 
които се развиват на личностно 
и междуличностно ниво  

„Добър затворник – лош 
гражданин“ 
Слабата личностна структура и 
интегритет в институционалната, 
силно структурирана среда  
 
„Има ли бити,  ……. и 
разплакани днес“  
Насилието в институцията   

„Слушат ли шматките?!“ 
Неформалната структура сред 
осъдените.  



– Различна личностна проблематика и история  

– Част от тях с дълга институционална история  

– Различни здравословни проблеми и с различна тежест 

– Различно образователно ниво 

– Различна типология на престъпленията  

– Различни култура, етнос, националност 

– Различна възраст  

 

 

 

Особености на 
правонарушителите 

  



     Затвор  

 

НАКАЗАНИЕ  и                 ПРЕВЪЗПИТАНИЕ / КОРИГИРАНЕ  

ШИРОКА ОБЩЕСТВЕНА 

ПРЕВЕНЦИЯ 

- Изолация     - краткосрочни програми  

- Компенсация на    - индивидуални консултации  

пострадалия     - осигуряване на работа само при възможност  

 

    

Мисията на институцията. 
Така, както я предпоставя закона   



ECOR – 
Europen 
Communities of 
Restoration 

ECOR 
подготвителна фаза 
 
Програми за широк 
кръг от изтърпяващите 
наказание в  затвора 
 

ECOR  I 
Жилищни 
единици 
Семинари, 
училище, ... 
 

ECOR II 
 
Поделение 
извън затвора 
(полуоткрит, 
открит тип ) 

ECOR 
Последваща 
грижа   в 
общността 

ECOR  I 
 
Жилищни единици 
Семинари, 
училище, 

Затвор, управляван от 
администрацията на 

затвора 
Крило на 

затвор 

Малък затвор 
функциониращ 

като ECOR 

ECOR  I 
 
Жилищни единици 
Семинари, 
училище, ... 

Алтернатива на 
затвора, управляван 
от неправителствена 

организация 



Какво е възстановителна 
общност?  
 

– Резидентна програма, 
изпълнявана в различни 
режими за изтърпяване на 
наказанието „лишаване от 
свобода“ и като алтернатива на 
затвор, в някои държави;  

– Мисията на ВО е дистанциране 
от престъпно поведение и 
поемане на отговорност.  



•Възстановителни 
конференции „Лице 

в лице“; 
• поемане на 

отговорност за 
минали действия  

• служба в полза на 
общността  

• ФГК 
• Кръг на подкрепа  

•Синергията между 
всички 10 елемента 
на модела ЕВО, в 
това число и всичко, 
онова, което не 
можем да разберем 
или осъзнаем, но 
има терапевтичен и 
възстановителен 
ефект върху 
правонарушителите  

•Етичен код 
• система за 

делегиране на 
отговорности  

• равнопоставено 
третиране  

• ежедневен 
режим на 

консултиране в 
индивидуална и 

групова среда 

•Здраве 
•Образование  
•Четене / писане  
•Професионално 

обучение  
•Увърждаване на 

личността 
• религия / духовност 

Индивидуални  
нужди на 

правонару-
шителите 
  

Отношения с 
другите 

Правонаруши-
телят и 

неговата 
общност  

Сляпо петно  

Терапевтична среда  
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ПОЗИТИВЕН 
РОЛЕВИ 
МОДЕЛ  



Седмична програма  
час / ден  Понеделник  

07/09/2015 
Вторник 

08/09/2015 
Сряда 

09/09/2015 
Четвъртък 
10/09/2015 

Петък 
11/09/2015 

Събота  Неделя  

6.00 – 7.00  Личено време и 
тоалет  

Личено време и 
тоалет  

Личено време и 
тоалет  

Личено време и 
тоалет  

Личено време и 
тоалет  

Личено време и 
тоалет  

Личено време и 
тоалет  

7.00 – 7.30  Закуска Закуска Закуска Закуска Закуска Закуска Закуска 
7.30 – 8.00 Проверка / кръг  Проверка / кръг  Проверка / кръг  Проверка / кръг  Проверка / кръг  Проверка / кръг  Проверка / кръг  
8.00 – 9.00 Самоподготовк

а и изпълнение 
на инд.задачи /  

Спортна 
дейност 

Самоподготовк
а и изпълнение 
на инд.задачи / 
Спортна 
дейност 

Самоподготовка и 
изпълнение на 
инд.задачи / 
Спортна дейност 

Самоподготовка и 
изпълнение на 
инд.задачи / 
Спортна дейност 

Самоподготовка и 
изпълнение на 
инд.задачи / 
Спортна дейност 

Лично време / 
свиждане  

Лично време / 
свиждане  

9.00 – 12.00 Курс 
Озеленяване 

Курс 
Озеленяване 

Курс Озеленяване Курс Озеленяване Арт-терапия  

12.00 – 13.30 Обяд / ползване 
на кухненски 

блок 

Обяд / ползване 
на кухненски 
блок 

Обяд / ползване на 
кухненски блок 

Обяд / ползване на 
кухненски блок 

Обяд / ползване на 
кухненски блок 

Обяд / ползване 
на кухненски блок 

Обяд / ползване 
на кухненски блок 

13.30 – 14.00 Лично време Лично време Лично време Лично време Лично време  Лично време / 
свиждане  

Лично време / 
свиждане  
  

14.00 – 17.00  
  

Групова 
терапия  

Работа  Работа 
  

Групова терапия  
 

  

Пазаруване - 
Керамична 

  

17.00 – 18.00  Лично време 
/лафка 

Лично 
време/лафка 

Лично 
време/лафка 

Лично 
време/лафка 

Лично време/ 
лафка 

Лично 
време/лафка 

Лично 
време/лафка 

18.00 – 20.00 Ползване на 
кухненски блок 

Ползване на 
кухненски блок 

Ползване на 
кухненски блок 

Ползване на 
кухненски блок 

Ползване на 
кухненски блок 

Ползване на 
кухненски блок 

Ползване на 
кухненски блок 

20.00 – 20.30  Вечеря  Вечеря  Вечеря  Вечеря  Вечеря  Вечеря  Вечеря  
21.00 Вечерна 

проверка  / 
финален кръг 

Вечерна 
проверка  / 

финален кръг 

Вечерна проверка  
/ финален кръг 

Вечерна проверка  
/ финален кръг 

Вечерна проверка  
/ финален кръг 

Вечерна 
проверка  / 

финален кръг 

Вечерна 
проверка  / 

финален кръг 



Моделът на Европейските 
възстановителни общности(ECOR)  

⦁ Изследван, оптимизиран и описан в периода 2014 – 2016г.  
 
⦁ Основава се на 10 годишна практика в периода 2003 – 2012 в 
Германия, България и Латвия  
 
⦁ Основава се на теорията и практиката на възстановителното 
правосъдие и мислене;  
 
⦁ Ресурси за него на български и още 4 езика, може да намерите 
на 
 
 www.restorativejustice-eu/ecor 
 

http://www.restorativejustice-eu/ecor
http://www.restorativejustice-eu/ecor
http://www.restorativejustice-eu/ecor


– www.restorativejusticebg.com  

– www.restorativejustice-eu 

– http://www.lpajournal.com/wp-
content/uploads/2017/11/E-Evstatieva-full-text.pdf  

 

 

Представил: Елена Евстатиев 

Restoration_bg@yahoo.com  

Ресурси по темата   

http://www.restorativejusticebg.com/
http://www.restorativejustice-eu/
http://www.lpajournal.com/wp-content/uploads/2017/11/E-Evstatieva-full-text.pdf
http://www.lpajournal.com/wp-content/uploads/2017/11/E-Evstatieva-full-text.pdf
mailto:Restoration_bg@yahoo.com
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