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CUPRINS
Materialul de faţă a fost editat cu sprijinul financiar al Ambasadei Olandei la Bucureşti, de
Penal Reform International Romania în cadrul proiectului Promovarea drepturilor persoanelor
condamnate penal care aparţin unor grupuri vulnerabile.
I. Reintegrarea socială a persoanelor condamnate penal

Proiectul, desfăşurat în perioada 2006 - 2008, a promovat necesitatea unui răspuns comunitar
integrat la problemele legare de reintegrarea socială a persoanelor condamnate penal care
aparţin unor grupuri vulnerabile. Grupurile vulnerabile avute în vedere în cadrul acestui
proiect au fost: romii, copiii proveniţi din instituţii şi tinerii cu risc de dependenţă de drog.

II. Aspecte ale discriminării foştilor infractori care aparţin unor grupuri vulnerabile

III. Politici publice în domeniul reintegrării sociale a grupurilor vulnerabile

IV. Modele de servicii sociale şi campanii de informare – standarde, metodologie,
proceduri

V. Recomandări pentru strategie şi practică

Pentru realizarea acestui material, a fost derulat un amplu proces de consultare în care
au fost implicaţi experţi, reprezentanţi ai diferitelor instituţii care au atribuţii în reintegrarea
socială a persoanelor condamnate penal (servicii publice de asistenţă socială, agenţii de
ocupare a forţei de muncă, servicii de probaţiune, penitenciare, angajatori, judecători şi
organizaţii neguvernamentale), precum şi persoane private de libertate sau care execută o
sentinţă sub supraveghere în comunitate.
Scopul materialului este să ofere informaţii practice de natură a facilita dezvoltarea şi
punerea în practică a unui răspuns comunitar integrat la problemele variate, complexe şi
strâns legate între ele cu care se confruntă membrii grupurilor vulnerabile în sistemul de
executări penale şi în reintegrarea socială.
Lucrarea se doreşte a fi un instrument util profesioniştilor care se implică în reintegrarea
socială a grupurilor vulnerabile, specialiştilor şi factorilor de decizie care elaborează şi
adoptă politicile penale şi sociale.
PRI mulţumeşte partenerilor şi asociaţilor săi, Administraţia Naţională a Penitenciarelor
şi Direcţia de Probaţiune din cadrul Ministerului de Justiţie, Agenţia Naţională Antidrog,
Agenţia Naţională pentru Romi, Fundaţia Prison Fellowship România, Fundaţia de Îngrijiri
Cominitare, Centrul Român pentru Educaţie şi Dezvoltare Umană, Asociaţia Târgovişte spre
Europa, precum şi tuturor celor care au contribuit cu expertiza şi experienţa lor profesională
şi de viaţă la realizarea acestui material.
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Penal Reform International Romania este o organizaţie neguvernamentală a cărei misiune
este aceea de a promova îmbunătăţirea condiţiile de detenţie şi de a promova sancţiuni
comunitare constructive.

