
Sprawozdanie

z działalności w roku 2018 r.

Rada Terenowa ds. Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym dla 

obszaru Województwa Podkarpackiego w 2018 roku swoją pracę skupiła na 

realizacji Uchwały Rady Głównej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy 

Skazanym z dnia 20 marca 2018 roku nr 4/2018. Cytowana uchwała Rady 

Głównej dotyczyła podjęcia przez rady terenowe do spraw społecznej readaptacji 

i pomocy skazanym działalności informacyjnej na rzecz społeczności lokalnych. 

Priorytetem przyjętej przez Radę Główną uchwały było m.in. podjęcie takich 

inicjatyw, działań informacyjnych i edukacyjnych przez rady terenowe na rzecz 

podniesienia świadomości i wiedzy członków społeczności lokalnych o celach 

i rodzaju działalności, prowadzonej przez instytucje oraz organizacje 

pozarządowe w obszarze readaptacji społecznej skazanych. Mając na uwadze 

powyższe oraz wytyczne Rady Głównej, Rada Terenowa dla obszaru 

województwa podkarpackiego dokonała przeglądu organizacji pozarządowych 

w obszarze funkcjonowania Rady. Inicjatywa, która została podjęta miała na celu 

uzyskanie informacji, czy w obszarze funkcjonowania Rady Terenowej istnieją 

organizacje pozarządowe, które prowadzą działalność związaną ze świadczeniem 

pomocy osobom opuszczającym jednostki penitencjarne, wykonujące zadania 

publiczne z zakresu świadczenia pomocy postpenitencjarnej oraz socjalnej. Mając 

na uwadze powyższe został przeprowadzony przegląd ww. instytucji.

Po dokonanym przeglądzie został sporządzony wykaz instytucji, który 

zgodnie z zaleceniami Rady Głównej został umieszczony na stronach 

internetowych wszystkich zainteresowanych instytucji i podmiotów tj. sądów 

powszechnych, służby więziennej, zespołów kuratorskiej służby sądowej, 

instytucji pomocy społecznej, instytucji rynku pracy oraz organizacji 

pozarządowych.



Na marginesie muszę zaznaczyć, że w obszarze funkcjonowania Rady 

Terenowej dla obszaru województwa podkarpackiego z organizacji, które 

wypełniają postanowienia Rady Głównej dominującą pozycję jeżeli chodzi o 

m.in, świadczenie pomocy osobom opuszczającym jednostki penitencjarne 

świadczy katolicka organizacja charytatywna „Caritas” oraz tzw. schroniska 

albertyńskie skupione i działające w tzw. „kołach”. Należy nadmienić, że na 

sporządzonym wykazie znalazło się kilka stowarzyszeń, takich jak „EMAUS” w 

Rzeszowie oraz ich oddział działający w Czudcu, Stowarzyszenie „Zupełne 

Dobro” mające swoją siedzibę w Rzeszowie, czy też Fundacja Aktywizacji, która 

ma swój oddział w Rzeszowie.

Nie ulega wątpliwości, że w obszarze funkcjonowania Rady Terenowej dla 

obszaru województwa podkarpackiego występuje deficyt organizacji o których 

jest mowa w treści Uchwały Rady Głównej, w szczególności dotyczy to małych 

miast, gmin i itp. W mojej ocenie należałoby zwrócić uwagę na pojawiający się 

problem braku tego typu organizacji pozarządowych i podjąć takie działania, 

które zachęciłyby w pewien sposób, czy też zmobilizowały do podejmowania 

inicjatyw w przestrzeni publicznej, gdyż musimy sobie zadawać sprawę z faktu, 

iż osoby opuszczające jednostki penitencjarne będą mieszkańcami naszych miast, 

czy też gmin. Dlatego też w początkowej fazie resocjalizacji, czy też szeroko 

rozumianej readaptacji skazanych należy zapewnić podstawową pomoc tym 

osobom, a następnie podejmować takie działania, które spowodują, iż osoby te 

podejmą właściwą inicjatywę w zakresie kształtowania swojego życia na 

wolności.

Przewodniczący Rady Terenowej 
Prezes Sądu Okręgowego 

w Przemyślu

sędzia Jacek Śaramaga
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