Zakład Resocjalizacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego serdecznie
zaprasza do udziału w

V Interdyscyplinarnym Seminarium Naukowym
Recydywa przestępcza.
Uwarunkowania (nie)powrotności skazanych do społeczeństwa

Instytutu Pedagogiki , Wrocław, 20 listopada 2015 r

PROBLEMATYKA I CELE SEMINARIUM

Zakład Resocjalizacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego wraz z:
•

Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej we Wrocławiu

•

Polskim Towarzystwie Penitencjarnym - Kołem Terenowzm we Wrocławiu

•

Dolnośląskim Stowarzyszeniem Kuratorów Sądowych FRONTIS

• Polskim Towarzystwem Higieny Psychicznej
zaprasza do udziału w V Interdyscyplinarnym Seminarium Naukowym Recydywa przestępcza - uwarunkowania (nie)powrotności
skazanych do społeczeństwa, które odbędzie się 20 listopada 2015 r. we Wrocławiu.
Tegoroczne Seminarium jest kontynuacją podejmowanych w ostatnich kilku latach cyklu interdyscyplinarnych dyskursów z
zakresu resocjalizacji i penitencjarystki, odbywających się dotychczas pod patronatem Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego oraz
Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej.
Organizowane przez nas seminaria mają charakter środowiskowy i są swego rodzaju interaktywnym spotkaniem trzech
światów: nauki (teorii) - praktyki - człowieka. Przyjęta konwencja zachęca ponadto do interdyscyplinarnego spojrzenia na podejmowaną
problematykę, która rozpatrywana jest z kilku perspektyw naukowych m.in. prawa, kryminologii, psychologii, socjologii i pedagogiki. W
trakcie seminariów swoje stanowiska prezentują wybitni naukowcy z różnych ośrodków akademickich, przedstawiciele służby
więziennej różnych szczebli, kuratorzy sądowi, mediatorzy, działacze organizacji pozarządowych wspierający proces resocjalizacji
skazanych oraz beneficjenci wszelkiego typu oddziaływań resocjalizacyjnych. W tej naukowej debacie, jako słuchacze, uczestniczą
również studenci i doktoranci z dolnośląskich ośrodków akademickich, a przede wszystkim praktycy zainteresowani problematyką
resocjalizacji i penitencjarystyki.
Przedmiotem dyskusji, w ramach kolejnego - piątego - Interdyscyplinarnego Seminarium Naukowego, chcemy uczynić
zagadnienie uwarunkowań recydywy przestępczej. W tym roku chcielibyśmy zastanowić się nad prewencją recydywy przestępczej i
spróbować poszukać odpowiedzi na pytania: Dlaczego człowiek który odbył karę pozbawienia wolności podejmuje ponownie
działalność przestępczą? oraz Jak zmniejszać prawdopodobieństwo ponownego powrotu do przestępstwa osób wykolejonych
przestępczo?
W kontekście oceny efektywności podejmowanych w tym celu działań, uważamy za konieczne podjęcie wspólnej dyskusji
nad możliwościami i ograniczeniami prewencji przestępczej oraz optymalizacją działań na jej rzecz. Szczególną uwagę poświęcimy
dwóm perspektywom zmniejszającym zjawisko recydywy przestępczej.
Pierwsza z nich dotyczy reintegracji społecznej i resocjalizacji skazanego poprzez wywołanie u niego procesu pozytywnej
zmiany, zgodnej z oczekiwaniami społecznymi, która coraz częściej bazuje na jego potencjałach niż tylko skupia się na deficytach.
Perspektywa prewencji indywidualnej zdaje się dominować w rozważaniach nad zjawiskiem recydywy przestępczej, szczególnie w
kontekście krytyki resocjalizacji penitencjarnej i skuteczności podejmowanych oddziaływań w warunkach izolacji więziennej.
Dostrzeżona przez badaczy prawidłowość, że im bardziej poprawnie przebiega proces readaptacji społecznej skazanych tym większa
jest skuteczność poprawcza (resocjalizacyjna) więzienia. Im gorzej przebiega ten proces albo nie rejestruje się go wcale, tym mniejsza
skuteczność więzienia (H. Machel, G. Szczygieł, A. Szymanowska), staje się przyczynkiem do rozważań nad złożonością procesu
resocjalizacji recydywistów.
Zjawisko recydywy przestępczej można również analizować w kontekście prewencji generalnej, w której zakłada się, że
działalność resocjalizacyjna, instytucjonalna i pozainstytucjonalna, jest wspomagana przez społeczeństwo, a w niektórych przypadkach
jest przez nie realizowana. Jak zauważył H. Machel przeciągniecie się wykluczenia społecznego będącego (...) swoistą naturą izolacji
penitencjarnej poza więzienie, na okres po zwolnieniu (...) oraz brak gotowości społeczeństwa do przyjmowania osób opuszczających
zakłady karne redukuje poprawczą efektywność więzienia i zagraża przestępczą recydywą. Dlatego jedną z form zmniejszania ryzyka
powrotu do zachowań przestępczych recydywistów służyć ma dozór kuratorski i readaptacyjny oraz pozytywne kształtowanie tzw.
zdolności readaptacyjnej społeczeństwa, z którą związane są procesy stygmatyzacji i marginalizacji działające niejednokrotnie
kryminogennie.
W kontekście przytoczonej problematyki chcemy zwrócić uwagę na okoliczności powstawania recydywy przestępczej i jej
prewencji w trakcie wykonywania kary pozbawienia wolności oraz po jej zakończeniu, w warunkach wolnościowych. Pragniemy
wspólnie dyskutować nad diagnozowaniem i szacowaniem ryzyka recydywy przestępczej w kontekście jej skutecznego obniżania
poprzez interwencje korekcyjne oraz zmianę nastawień społecznych wobec osób skazanych. Podejmowana problematyka znakomicie
wpisuje się w nurt badań dotyczących polityki karnej państwa zgodnej z zasadami skutecznych interwencji korekcyjnych, zwłaszcza

zasady indywidualizacji oddziaływań penitencjarnych.
Cykliczność podejmowanych przez nas interdyscyplinarnych seminariów poświęconych problematyce resocjalizacji i
penitencjarystyki wzbudzała dotychczas ogromne zainteresowanie uczestnictwem w nim. Ufamy, że przedstawione powyżej
zagadnienia również zyskają Państwa uznanie.
UCZESTNI CY SEMINARIUM
Z uwagi na interdyscyplinarny charakter Seminarium do udziału w nim zapraszamy teoretyków i praktyków z zakresu
pedagogiki, psychologii, prawa, kryminologii, którzy na problematykę recydywy przestępczej i readaptacji społecznej skazanych
pozwolą spojrzeć z wielu perspektyw, w seminarium udział wezmą również beneficjenci oddziaływań penitencjarnych.
Seminarium adresujemy do: środowisk akademickiego i naukowców z różnych jednostek badawczych, funkcjonariuszy
służby więziennej, penitencjarystów, pracowników placówek resocjalizacyjnych, kuratorów sądowych i społecznych, psychologów,
terapeutów, mediatorów, przedstawicieli pomocy społecznej, działaczy i wolontariuszy organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i
fundacji wspierających proces resocjalizacji i profilaktyki społecznej, niosących pomoc osobom wykluczonym, doktorantów i studentów
oraz wszystkich zainteresowanych problematyką recydywy przestępczej i readaptacji społecznej.
Mamy nadzieję, że nasza debata naukowa oraz współpraca tak zróżnicowanego środowiska teoretyków i praktyków pozwoli
stworzyć interesującą perspektywę dla prewencji recydywy przestępczej. Udział w Seminarium jest bezpłatny i nie wymaga
wcześniejszego potwierdzenia przybycia.
TERMIN I MIEJSCE SEMINARIUM
Seminarium odbędzie się w dniach 20 listopada 2015 r. we Wrocławiu, w Auli Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego
(ul. Dawida 1, Wrocław).
INFORMACJE DLA PRELEGENTÓW
Seminarium odbędzie się w godzinach 9.00 - 15.00, a rejestracja prelegentów będzie od godz. 8.30. Seminarium będzie
mięć interaktywny charakter, prowadzone będzie w formie wykładowo-dyskusyjnej. Przewidujemy 20-25 minutowy czas wystąpienia
dla każdego prelegenta. W ramach obrad przewidziano przerwy kawowe, a po ich zakończeniu również obiad dla prelegentów.
Informacje dotyczące Państwa udziału w Seminarium (uzupełnioną Kartę Zgłoszenia) prosimy przekazać organizatorom najpóźniej do
dn. 26.10.2015 r. na adres s.grzesiak@wp.pl.
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Serdecznie zapraszamy do udziału w Seminarium.
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