
 2017, LAPKRITIS 

KURK 
GYVENIMUI 

dėmesio centre

„ERASMUS+“ PROJEKTAS
SOCIALINIO KAPITALO KŪRIMAS PASITELKIANT KŪRYBIŠKUMĄ SĄRYŠIAIS PAGRĮSTOJE EKONOMIKOJE, 
SIEKIANT MAŽINTI PAKARTOTINĮ NUSIKALSTAMUMĄ 

ŠIAME LEIDINYJE: 
• Konferencija Rygoje;
• Profilis: RIA.

„Erasmus+“ projektas „Kūrybiškumas, 
sąryšiais pagrįsta ekonomika ir pažeidėjai 
(CCEO)“ turėjo garbę 2016 m. lapkritį 
apsilankyti Olaine kalėjime ir naujame 
priklausomybių integracijos centre.

Nors narkotikai kalėjime uždrausti, juos 
vartojančių nuteistųjų skaičius Latvijoje auga. 
Remiantis 2010 m. statistika, „66,.1 % 
nuteistųjų mėgino narkotikus prieš įkalinimą, 
o 17,8 % nutistųjų naudojo narkotikus
kalėjime“. 

Kad padėtų išspręsti šią problemą, Olaine 
kalėjime Norvegijos finansinio mechanizmo 
pagalba įsteigtas reabilitacijos centras 
priklausomiems nuo narkotikų ir turintiems 
problemų dėl alkoholio. 

Naujame centre įkurtoje laisvoje nuo 
narkotikų zonoje (bloke), steriliame kalėjimo 
patalpų plote, galės gyventi iki 200 
nuteistųjų. 

Centro personalą sudaro socialiniai 
darbuotojai ir psichologai, kurie dirba 
tiesiogiai su nuteistaisiais, paremdami ir 
padėdami pasiruošti integracijai į visuomenę 
išėjus iš centro. 

APSILANKYMAS OLAINE KALĖJIME 

„Kūrybiškumas, sąryšiais pagrįsta 
ekonomika ir pažeidėjai (CCEO)“ projekto 

partneriai buvo pakviesti apsilankyti sename 
RIA organizacijos ūkyje, įsikūrusiame 
gyvenamajame reabilitacijos centre, 

užtikrinančiame saugumą ir reabilitaciją 
piktnaudžiaujantiems narkotikais ir 

alkoholiu. 
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MŪSŲ PARTNERIAI 

Anglija: „Pictora Ltd“ 

Latvija: „Resocializacijas un Integracijas 
Asociacija“ 

Lietuva: Panevėžio pataisos namai  

Portugalija: „Associação Humanidades“ 

Kontaktinė informacija: 
www.create4life.net/contact 

„KURK GYVENIMUI“ 
KONFERENCIJA RYGOJE 
2016 m. lapkričio 15 d. 

Partnerio profilis 

„Resocializacijas un Integracijas Asociacija“,
www.ria.mozello.lv 

 „Resocializacijas un Integracijas 
Asociacija (RIA)“ surengė pirmą 
„Erasmus+“ projekto „Kūrybiškumas, 
sąryšiais pagrįsta ekonomika ir pažeidėjai 
(CCEO)“ įvairiapusišką konferenciją 
Rygoje, Europos Sąjungos namuose, 
kuriems bendrai vadovauja Europos 
Komisijos atstovybė ir Europos 
Parlamento informacijos biuras Latvijoje. 

Konferencijoje dalyvavo įvairių 
baudžiamojo teisingumo sektoriaus 
organizacijų atstovai. 

Tai buvo puiki galimybė išnagrinėti 
baudžiamojo teisingumo sektoriaus 
iššūkius Latvijoje ir pasidalyti kitų ES 
valstybių narių, tarptautinio projekto 
partnerių, patirtimi.  

„Resocializacijas un Integracijas 
Asociacija (RIA)“ – tai asociacija, 
padedanti nuteistiesiems pasiruošti 
gyvenimui už kalėjimo sienų. 

RIA socialinės reabilitacijos darbas 
sutelktas į aktyvų švietimą, įgūdžių 
tobulinimą, sveiko gyvenimo būdo ir 
meno terapiją, siekiant rasti sėkmingus 
sprendimus asmenims, kurių gyvenime 
yra problemų. 

"The European Commission support for the production of 
this publication does not constitute an endorsement of the 
contents which reflects the views only of the authors, 
and the Commission cannot be held responsible for any 
use which may be made of the information contained 
therein."
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 KURK      
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dėmesio centre

„ERASMUS+“ PROJEKTAS
SOCIALINIO KAPITALO KŪRIMAS PASITELKIANT KŪRYBIŠKUMĄ SĄRYŠIAIS PAGRĮSTOJE EKONOMIKOJE, 
SIEKIANT MAŽINTI PAKARTOTINĮ NUSIKALSTAMUMĄ 

ŠIAME LEIDINYJE: 
• Susitikimas Panevėžyje;
• Profilis: Panevėžio pataisos namai.

„Erasmus+“ projektas „Kūrybiškumas, 
sąryšiais pagrįsta ekonomika ir pažeidėjai 
(CCEO)“ surengė savo antrąją įvairiapusišką 
konferenciją Panevėžyje 2017 m. balandžio 
29 d. 

Panevėžio pataisos namų surengta 
konferencija Kučiuose, Bistrampolio dvare, 
šalia Panevėžio, buvo skirta Lietuvos pataisos 
įstaigų direktoriams ir personalui. 

Konferencijos metu gilintasi, kaip pritaikyti )“ 
projekto „Kūrybiškumas, sąryšiais pagrįsta 
ekonomika ir pažeidėjai“ (CCEO) idėjas, 
siekiant sumažinti pakartotinį 
nusikalstamumą Lietuvoje ir kitose ES 
valstybėse narėse. 

Po konferencijos Lietuvos vyrų pataisos 
įstaigų direktoriai išreiškė susidomėjimą, kaip 
projekto mokymo programą būtų galima 
pritaikyti jų vadovaujamose pataisos 
įstaigose. 

Konferencijos dalyviai dalyvavo eilėje 
mokymo užsiėmimų, kuriuos pristatė 
projekto „Kūrybiškumas, sąryšiais pagrįsta 
ekonomika ir pažeidėjai (CCEO)“partneriai. 

KRIMINALINIO TEISINGUMO KONFERENCIJA 
PANEVĖŽYS, LIETUVA 
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Balandžio 28 d. „Erasmus+“ projektas 
„Kūrybiškumas, sąryšiais pagrįsta ekonomika ir 
pažeidėjai (CCEO)“ surengė tarptautinį 
partnerių susitikimą Panevėžio pataisos namų 
posėdžių salėje. 

Susitikimo metu projekto partneriams parodyta 
pataisos įstaiga, leista apsilankyti mokymo, 
darbo ir gyvenamosiose patalpose. 

Projekto „Kūrybiškumas, sąryšiais pagrįsta 
ekonomika ir pažeidėjai (CCEO)“ partneriai 
turėjo galimybę susitikti su nuteistosiomis , 
dalyvavusiomis projekto mokymo programoje. 
Visos nuteistosios labai teigiamai įvertino 
asmeninę patirtį programoje ir nekantravo 
aptarti savo verslo idėjas ir kaip jas būtų galima 
įgyvendinti. 

Vėliau tą pačią dieną partneriai apsilankė už 
pataisos įstaigos ribų įsikūrusiuose Vaiko ir 
motinos namuose, kuriuose saugiai gyvena 
motinos ir jų vaikai. Vaiko ir motinos namai, 
įkurti gyvenamajame name vietos 
bendruomenėje, yra išskirtinė ir novatoriška 
nuteistųjų reabilitacijos priemonė. 

MŪSŲ PARTNERIAI 

Anglija: „Pictora Ltd“ 

Latvija: „Resocializacijas un Integracijas 
Asociacija“ 

Lietuva: Panevėžio pataisos namai  

Portugalija: „Associação Humanidades“ 

Kontaktinė informacija: 
www.create4life.net/contact 

Susitikimas Panevėžio 
pataisos namuose  

Partnerio profilis 

Panevėžio pataisos namai 
www.paneveziopn.lt 

Pastatyti 1893 m. Panevėžio pataisos namai 
– tai Lietuvos moterų įkalinimo įstaiga, kurioje
bausmę atlieka apie 270 nuteistųjų, įskaitant
nepilnametes mergaites, vaikus auginančias
motinas, taip pat pensinio amžiaus ir
vyresnes nuteistąsias. Gyvenamosiose
patalpose įrengtuose kambariuose gali
gyventi po 5–16 nuteistųjų.

Vienas pagrindinių įkalinimo įstaigos tikslų – 
visoms nuteistosioms suteikti galimybę 
patenkinti savo asmeninius poreikius ir 
siekius, siekiant padidinti jų sėkmingos 
socialinės reabilitacijos galimybes. 

"The European Commission support for 
the production of this publication does not 
constitute an endorsement of the contents 
which reflects the views only of the 
authors, and the Commission cannot be 
held responsible for any use which may be 
made of the information contained therein."
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„ERASMUS+“ PROJEKTAS
SOCIALINIO KAPITALO KŪRIMAS PASITELKIANT KŪRYBIŠKUMĄ SĄRYŠIAIS PAGRĮSTOJE EKONOMIKOJE, 
SIEKIANT MAŽINTI PAKARTOTINĮ NUSIKALSTAMUMĄ 

ŠIAME LEIDINYJE: 
• Konferencija Lisabonoje;
• Profilis: „Associação Humanidades“.

„Erasmus+” projektas „Kūrybiškumas, 
sąryšiais pagrįsta ekonomika ir pažeidėjai 
(CCEO)“ surengė priešpaskutinį tarptautinį 
projekto partnerių susitikimą Portugalijoje 
2017 m. gegužės 23–25 d. 

Tarptautinio projekto susitikimo metu 
aplankytas Leiria kalėjimas, dalyvavęs 
pilotinėje studijoje, skirtoje išbandyti 
projekto sukurtus mokymo modulius.  

Leiria kalėjimas pastatytas 1946 m. seno 
vynuogyno žemės sklype. Šiuo metu čia 
laikomi jauno amžiaus nuteistieji. Kalėjime 
daug dėmesio skiriama nuteistųjų mokymui. 

CCEO projekto partneris „Associação 
Humanidades“, įsikūręs Lisabonoje, kalėjime 
rengia įvairius novatoriškus mokymus, 
siekiant įtraukti ir įkvėpti jauno amžiaus 
nuteistuosius. 

Kalėjimas aktyviai vykdo komercinę veiklą, 
siekdamas efektyvesnio darbo su jauno 
amžiaus nuteistaisiais. Nemenka pajamų 
dalis gaunama iš nuteistųjų gaminamo vyno. 
Neoficialiai vadinamas Leiria mokomuoju 
ūkiu, kalėjimas pagamina maždaug 30 000 
litrų vyno per metus. Didžiąją produkcijos 
dalį sudaro raudonasis vynas, kuris 
parduodamas vietoje ir yra labai kokybiškas. 

Tarptautinė partnerių grupė taip pat turėjo 
galimybę susipažinti su keletu jauno amžiaus 
nuteistųjų, dalyvavusių bandomojoje 
„Kūrybiškumas, sąryšiais pagrįsta ekonomika 
ir pažeidėjai (CCEO)“ programoje. 

Jauno amžiaus nuteistieji entuziastingai 
atsiliepė apie programą ir manė, kad 
mokymai jiems suteikė daugiau pasitikėjimo 
savimi ir padėjo užmegzti ryšių, kurie pravers 
išėjus iš kalėjimo. 

Mus rasite: 
www.create4life.net 

APSILANKYMAS LEIRIA KALĖJIME 
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             1 puslapis

„Associação Humanidades“ suorganizavo 
konferenciją gegužės 25 d. „INFARMED“ 
institute, Lisabonoje, siekdama pristatyti 
„Erasmus+“ projekto „Kūrybiškumas, 
sąryšiais pagrįsta ekonomika ir pažeidėjai 
(CCEO)“ veiklą. Konferenciją pradėjo dr. 
Rosa Lourenco (Alvalde tarybos Lisabonoje 
socialinių veiksmų atstovė), dėmesį skyrusi 
kūrybingumui ir komunikacijai, siekiant 
socialinės integracijos. 

Pritraukdami 34 atstovus, susidomėjusius 
socialine integracija ir baudžiamojo 
teisingumo sektoriumi, CCEO projekto 
partneriai nagrinėjo kūrybingumo svarbą, 
kaip pagrindinę priemonę skatinant 
socialinę integraciją / reintegraciją. 

Partneriai aiškino XXI amžiaus sąryšių 
ekonomikos supratimo svarbą ir pristatė 
projekto priemones, sukurtas ir išbandytas, 
siekiant padėti įsitvirtinti šioje naujoje 
ekonomikoje nuteistiesiems, buvusiems 
nuteistiesiems ir kitoms socialinės rizikos 
grupėms. 

Konferencija suteikė puikias galimybes 
užmegzti kontaktus ir diskutuoti. 

„Associação Humanidades“ – tai 
novatoriška, ne pelno siekianti 
organizacija, remianti nepalankiose 
situacijose atsidūrusius žmones, 
įgalindama juos ir naudodama 
teigiamus mokymosi metodus siekiant 
padėti įveikti išmoktą bejėgiškumą, 
paskatinti apsisprendimą, 
savarankiškumą ir naudojimąsi piliečių 
teisėmis bei pareigomis. 

MŪSŲ PARTNERIAI 

Anglija: „Pictora Ltd“ 

Latvija: „Resocializacijas un Integracijas 
Asociacija“ 

Lietuva: Panevėžio pataisos namai  

Portugalija: „Associação Humanidades“  

Kontaktinė informacija: 
www.create4life.net/contact 

„Kurk gyvenimui“ 
konferencija 
Lisabonoje

Partnerio profilis 

„Associacão Humanidades“ -
www.humanus.pt 

"The European Commission support for the production of 
this publication does not constitute an endorsement of the 
contents which reflects the views only of the authors, and 
the Commission cannot be held responsible for any use 
which may be made of the information contained therein."
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dėmesio centre

„ERASMUS+“ PROJEKTAS
SOCIALINIO KAPITALO KŪRIMAS PASITELKIANT KŪRYBIŠKUMĄ SĄRYŠIAIS PAGRĮSTOJE EKONOMIKOJE, 
SIEKIANT MAŽINTI PAKARTOTINĮ NUSIKALSTAMUMĄ 

ŠIAME LEIDINYJE: 
• CCEO projekto rezultatai ir poveikis;
• Partnerio profilis: „Pictora“.

Prestižinėje britų bibliotekoje Philipo 
Emery ir Roberto Morrallo iš „Pictora“ 
surengta paskutinė „Erasmus+“ projekto 
„Kūrybiškumas, sąryšiais pagrįsta 
ekonomika ir pažeidėjai“ konferencija, 
kurioje dalyvavo kviestiniai pranešėjai 
Ralfas Alwani ir Lizzie Raby iš Karališkojo 
menų koledžo Helen Hamlyn dizaino 
centro, pavyko sėkmingai. 

Konferencijos tema buvo „Ryšiai 
nuosekliai integracijai“ , o jos metu 
nagrnėti„Erasmus+“ projekto sukurti 
metodai ir priemonės. 

Ralfas ir Lizzie pristatė savo novatorišką 
darbą „Londonderry“, Šiaurės Airijoje, kur 
jie paskatino kūrybiškumu ir socialinėmis 
įmonėmis spręsti su savižudybe ir socialine 
sanglauda susijusius klausimus. Jų 
novatoriškas darbas ir idėjos gali būti 
lengvai pritaikytos kalėjimams ir socialinei 
integracijai. 

Tarptautiniai „Erasmus+“ partneriai iš 
Latvijos, Lietuvos ir Portugalijos pristatė 
pasirinktas savo sukurtas priemones ir 

trumpai įvertino projektą bei jo poveikį 
savo šalyse bei organizacijose. 

Robertas Morrallas, „Pictora“ direktorius, 
ir Tracy Walters, „The Reed“ ir „NCFE“ 
partnerystės mokymosi išteklių vadovė, 
papasakojo, kaip idėjos ir kai kurios 
priemonės yra įtraukiamos į naują 
novatorišką nuotolinio mokymosi 
programą kaliniams, kurią „NCFE“ 
patvirtino kaip suteikiančią kvalifikaciją. 

Naują programą „Kūrybiškų tvarių 
sprendimų kūrimas“ išmėgins „Insider 
Access“ (insider-access.org) „HMP The 
Mount“ kalėjime 2017–2018 m. rudenį / 
žiemą. 

Tracy Walters pristatė geriausias 
priemones ir paaiškino, kaip ši „The REED“ 
ir „NCFE“ sukurta novatoriška užimtumo 
priemonė bus pritaikyta naujoje 
programoje. 

Mus rasite: 
www.create4life.net 

KONFERENCIJA „KURK GYVENIMUI“ 
Britų biblioteka, Londonas, 2007 m. liepos 4 d.
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Nuo projekto pradžios 2017 m. rugsėjį 
„Erasmus+“ projektas „Kūrybiškumas, sąryšiais 
pagrįsta ekonomika ir pažeidėjai (CCEO)“ 
išsivystė ir išaugo, sudomindamas įvairias 
teisingumo sektoriaus organizacijas. 

Keturiose ES valstybėse narėse projekto 
partneriai kūrė, dalijosi ir bandė įvairias 
priemones bei principus, skirdami dėmesį 
kūrybiškumui ir ryšiui su darnia ekonomika, 
siekiant padėti įtraukti į mokymus netradicinius 
besimokančius asmenis kalėjime taip 
sumažindami pakartotinį nusikalstamumą išėjus 
į laisvę. 

Per dvejus metus projekto vykdymo metus: 

Ø Sukurtas „Kūrybiškumas, sąryšiais 
pagrįsta ekonomika ir pažeidėjai (CCEO)“
aštuonių mokymo modulių vadovas, taip 
pat mokymo planai ir pagalbinė 
medžiaga. 

Ø Išbandyti mokymo modeliai / medžiaga
kalėjimuose keturiose ES valstybėse 
narėse: Anglijoje, Latvijoje, Lietuvoje ir 
Portugalijoje bei bendruomenėse su 
grupėmis, linkusiomis į pakartotinį 
nusikalstamumą, Latvijoje ir 
Portugalijoje.  Iš viso projekto metu 
mokymuose dalyvavo 80 mokinių. 

Ø Parengta studija „Išmoktos pamokos“, 
išbandžius projekto „Kūrybiškumas, 
sąryšiais pagrįsta ekonomika ir pažeidėjai
(CCEO)“ programą. 

Visus projekto rezultatus galima rasti 
http://www.create4life.net/

MŪSŲ PARTNERIAI 

Anglija: „Pictora Ltd“ 

Latvija: „Resocializacijas un Integracijas 
Asociacija“ 

Lietuva: Panevėžio pataisos namai  

Portugalija: „Associação Humanidades“  

Kontaktinė informacija: 
www.create4life.net/contact 

Projekto rezultatai 
ir poveikis 

Partnerio profilis 

„Pictora“, www.pictora.org 
Pakartotinio nusikalstamumo mažinimas skatinant kūrybingumą ir verslumą per socialinę įmonę 

„Pictora“ – tai novatoriška, „ pelno 
nesiekianti“ socialinė įmonė, 
sujungianti terapinę kūrybiškumo vertę 
bei kūrybišką mąstyseną ir 
verlininkystės praktinį kūrybiškumą bei 
verslo įgūdžius, siekdama suteikti 
pagalbą nuteistiesiems įkalinimo 
įstaigoje, išjus „pro vartus“ ir grįžtant 
atgal į bendruomenę. Paveikslėliai iš www.pictora.org 

"The European Commission support for the production of 
this publication does not constitute an endorsement of the 
contents which reflects the views only of the authors, and 
the Commission cannot be held responsible for any use 
which may be made of the information contained therein."
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