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Development of transversal competences
International meeting and Workshop Booklet - summary
Piąte spotkanie międzynarodowego spotkanie miało miejsce w Alytus, na litwie 5-6 czerwca
2017. Wszystke organizacje projektu: Valto-sav Alapitvany – HU, CSF „Gastycios grudas” – LT,
Rubikon Centrum – CZ, SLAWEK foundation – PL, EDUKOS – SK, były obecne na spotkaniu. Dwóch
reprezentantów z każdej organizacji wzięło udział w programie. Organizacją będąca gospodarzem
spotkania była CSF „Garstycios grudas”
Program wystartował o 8 rano 5 czerwca 2017 roku w siedzibie więzienia Alytus. Dyrektor
CSF „Garstycios grudas” Stefa Kondrotiene rozpoczął spotkanie pozdrowieniami i życzył wszystkim
udanej oraz efektywnej pracy i wizyty. Funkcjonariusz służby więziennej z więzenia Alytus halfway
house przygotował prezentacje, które dostarczyły szczegółowych informacji wraz z zdjęciami na
temat działalności i specyfikacji halfway house. Asta Abramaviciene, funkcjonariusz służby więziennej
halfawy house, pokazał nam udogodnienia oraz opowiedział nam o życiu skazańców i byłych
skazańców w halfawy house. Stefa Kondrotiene powiedział o działalności reintegracyjnej CSF
„Garstycios grudas” w ośrodku „EXIT”, który mieści się w Islauzas village, dzielnicy Prienai oraz ukazał
znaczne różnice między pracą i specyfikacją pomiędzy więzieniem prison halfway house a ośrodkiem
reintegracyjnym „EXIT”, co więcej krótko określił współpracę między CSF „Garstycios grudas” a
więzieniem Alytus.
Nastpęnie inne aspekty O7 oraz warunki przedstawienia i prezentacja O7 były omawiane. Po
przerwie na kawę, ekspert CSF „Garstycios grudas” J. Mincevicius zaprezentował prezentacje z O7 –
Rozwój transweralny kompetencji. Po Lunchu przedstawiciele każdej partnerskiej organizacji
przedstawili swoja pracę oraz prezentacje z O7 – Rozwój kompetencji transwerowalnych dla
skazanych oraz osób wypuszczonych z ośrodków zatrzymań.

Katerina Mikulastikova (RUBIKON Centrum CZ) żywo mówiła oraz prezentowała opisane
kompetencje „Time management and Entrepreneurial competences” z kilkoma praktycznami
przykładami, rysowanymi na tablicy. Wyjaśniała „Time management(gospodarowanie czasem)” i
„Skills of initiation and entrepreneurial competence( umiejętności zainicjowania oraz kompetencje
przedsiębiorcze)” Kolejno Michal Cipka z KIC Edukos przedstawil swoją prezentacje. Przedłożył
1.Charakterystyke kompetencji transwerowalnych; 2.Powód dla wyboru dwóch kompetencji;
3.Charakterystyke wybranych kompetencji transwerowalnych; 4.Ćwiczenia na rozwój wybranych
kompetencji; 5.Wyniki testowania innych kompetencji transwerowalnych. Krzysztof Łagodziński
(Fundacja Slawek – PL) przedstawił swoją prezentację. Przedłożył on: 1. Wybrane kompetencje; 2.
Rozwiązanie problemu; 3.Kompetencje na rynku pracy; 4.Testowanie kompetencji. Po Krzysztofie
Łagodzińskim, Lidia Klara Lindner (Valto-sav Alapitvany –HU) przedstawiła swoją prezentację.
Przedstawiła 1. Definicje – kompetencji; 2. Kompetencje transwerowalne: w interpretacji VSA,

uwięzieni i zwolnieni grupą docelową; 3.Charakterystyke rozwoju kompetencji transwerowalnych;
4.Dlaczego kompetencje transwerowalne? 5. Wasze ćwiczenia oraz ocena testowania ćwiczeń
partnera.
Po prezentacji partnerów odbyła się generalna dyskusja na temat przygotowania materiałów
do O7 (sugestie, komentarze, określenia itd.) oraz podsumowania spotkania (analiza, komentarze,
sugestie).
Drugiego dnia spotkania wszyscy biorący udział spotkali się w halfway house o 8 rano. O
godzinie 8.30 wszyscy biorący udział w spotkaniu udali się do więzienia Alytus. Każdy miał zezwolenie
na wejście w zakazaną strefę, lecz przed tym , odwiedzili więzienne muzem, w którym znajdował się
ogrom eksponatów. Prowadzący pierwszą grupę opowiedział uczestnikom na temat eksponatów i ich
przeznaczeniu.
Po wizycie w muzeum warunki więziennego życia zostały przedstawione uczestnikom w
pierwszym lokalnym sektorze. Środowisko tego sektora lokalnego zostało przedstawione
uczestnikom aby ci zrozumieli różnice między środowiskiem typowego sektora lokalnego a
środowiskiem centrum rehabilitacyjnego „Oasis”. Zarządca pierwszego sektora opowiedział o swojej
pracy z więźniami w tej jednostce. W 5 lokalnym sektorze uczestnicy zostali wprowadzeni do centrum
rehabilitacyjnego „Oasis” – ośrodka i jego użytkowników. S. Kondrotiene opowiedziała o usługach
centrum rehabilitacyjnego oraz stworzyła możliwość by siedzieć z więźniami z holu i móc z nimi
rozmawiać. Stąd uczestnicy przeszli do strefy pracy gdzie CSF „Garstycios grudas” miał wynajęty
ośrodek od więzienia Alytus, który wyposażył w warsztat w którym szkolono z zawodowej obróbki
drewna, oraz wszystkie niezbędne do tego maszyny i wyposażenie. Dyrektor S. Kondrotiene
powiedział jak wiele skazanych miało szanse na edukacje i uzyskanie profesji cieśli.
Po tej wycieczce uczestniczy w pośpiechu przeszli do administracji więzienia by spotkać się z
dyrektorem Kestutis Jasmontas. Podczas tego spotkania uczestnicy ujrzeli specyfikacje więzienie i
współpracy z CSF ‘Garstycios grudas”.
Po tym wróciliśmy do halfway house gdzie zrobiliśmy końcowe podsumowanie spotkania i
jego ocene. Klara Lidia Lindner (Valto-sav Alapitvany – HU) zaprezentowała cele na O8. Partnerzy
zadawali pytania co mają dostarczyć aby rozwinąć ten materiał
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