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Acest raport face opt recomandări de politici destinate factorilor de decizie și actorilor 
sociali implicate în realizarea de politici din organizațiile care activează sau au un 
interes în administrarea penitenciarelor, a legislației și educației penitenciarelor în 
întreaga UE.

În septembrie 2016, aproximativ 860.000 de persoane erau reținute în arest în 

toată Europa (cu excepția Rusiei), o creștere de 2,2% față de anul precedent1, cu 
dovezi care arată că populația cuprinde un procent semnificativ de persoane cu 
educație și calificare scăzută2. Unul dintre cadrele legislative primare pentru educația 
penitenciară aplicabil Europei este Recomandarea nr. R (89) 12 a Comitetului 
Miniștrilor Consiliului Europei a Comitetului Miniștrilor către statele membre privind 
educația în penitenciar3.

De asemenea, este bine documentat faptul că abilitățile de bază, cum ar fi alfabetizarea 
și calculul, tind să fie disproporționat de scăzute în rândul populației aflate în detenție, 
comparativ cu populația generală (Hales, 20154). Factorii de influență asociați cu acest 
lucru, potrivit lui Hales, includ experiențe negative - sau excludere din - educație, 
experiențe perturbatoare din copilărie, stima de sine scăzută și (poate nerecunoscut) 
nevoi de educație specială. Având în vedere acest profil, nu este, prin urmare, 
surprinzător faptul că metodele tradiționale de predare și învățare la clasă, precum și 
curricula concepute inițial pentru mediile școlare, au adesea mai puțin de succes în 
atragerea, reținerea și educarea cu succes a persoanelor aflate în custodie.

Recomandări pentru introducerea modelului 
»skillHUBS« în alte sisteme naționale de 
dețenție din alte țări ale UE
Introducers și context

1 https://www.theparliamentmagazine.eu/articles/news/council-europe-releases-new-prison-statistics 
[Online]. Accessed 11.11.19
2 GHK Consulting (2013). Prison Education and Training in Europe: current state-of-play and challenges. Brussels: European 
Commission
3 https://pjp-eu.coe.int/documents/41781569/42171329/CMRec+%2889%29+12+on+education+in+prison.pdf/9939f80e-
77ee-491d-82f7-83e62566c872
4 Hales, L. (2015). The Language Barrier to Rehabilitation. Hibiscus Initiatives and the Bell Foundation. [Online]. https://www.
bell-foundation.org.uk/research-report/language-barrier-rehabilitation/. Accessed 01.03.19
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Furnizarea de educație în penitenciare este recunoscută din ce în ce mai mult de 
guvernele din Europa și din întreaga lume ca un factor în reducerea recidivelor post-
eliberare și îmbunătățirea bunăstării personale și a capitalului social5. Costul anual al 
recidivării în Marea Britanie numai în 2019 este estimat la 20,5 miliarde EUR6.

Rațiunea este că foștii deținuți care sunt capabili să obțină un loc de muncă adecvat și 
relevant pentru interesele lor sunt mai puțin susceptibili de a recidiva, cu consecințe 
pozitive pentru comunități, societate și bugetele guvernamentale. În mod logic, 
capacitatea de a obține un loc de muncă oportun se bazează în mare măsură pe 
abilitățile, competențele și calificările individuale. Oarecum contra-intuitiv, însă, dovezile 
cercetării sugerează că calificările educaționale formale nu sunt corelate semnificativ cu 
reducerile ratelor de recidivă sau asigurarea unui loc de muncă semnificativ. În schimb, 
este important angajamentul individului în educație - orice educație7.

Dovezile că educația - în special învățământul postliceal - este un factor important 
în reducerea ratelor recidive sunt clare și convingătoare dintr-o perspectivă globală. 
În studiul transnațional a politicilor și practicilor de educație penitenciară pentru a 
determina impactul educației asupra ratelor de recidivă, Sanders (2016) remarcă 
faptul că sprijinul post-eliberare, precum și schimbările de atitudine și comportament 
în jurul responsabilității personale sunt factori importanți.

5 Baranger, J., Rousseau, D., Mastrorilli, M and Matesanz, J. (2018). Doing Time Wisely: the social and personal benefits of higher 
education in prisons. The Prison Journal, 1: 24
6 Economic and social costs of re-offending, (2019). Ministry of Justice. https://assets.publishing.service.gov.uk/government/
uploads/system/uploads/attachment_data/file/814650/economic-social-costs-reoffending.pdf [Online] Accessed 6 April 2020
7 E.g., Evaluation of prisoner learning: initial impacts and delivery, (2018). London: HM Prison & Probation Service. Exchange rate 
applies £1 = €1.14
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Următoarele recomandări politice se bazează pe cercetarea și rezultatele proiectului 
SKillHUBS. SkillHUBS este un proiect transnațional finanțat de Programul Erasmus+,  
având ca scop contribuția la transformarea educației pentru adulții din penitenciare 
prin introducerea unei metodologii distincte de predare și învățare cunoscută sub 
numele de „Motorul” (the Engine). Această metodologie a fost concepută special 
pentru persoanele din detenție și se concentrează pe predarea și învățarea într-un 
termen scurt a abilităților de bază și transversale puse intr-un context vocațional. 
Metodologia se bazează pe teoria schimbării și învățarea co-creativă. Metodologia 
a intrat în pilotare la 3 instituții penitenciare din 3 țări diferite - Slovenia, Malta și 
România - începând din vara anului 2019, fiind finalizată în luna ianuarie 2020. 
Rezultatele de la toate cele trei locuri ale pilotarii sunt pozitive, încurajatoare.

1. ADOPTAREA ȘI DISEMINAREA MODELULUI SKILLHUBS

1. a. Problema: începând din 2016, există mai mult de 800.000 de persoane în 
închisoare sau în executarea unei pedeape privative de libertate în Europa. Se 
spune că peste 50% din populația din detenție are nivel scăzut de competențe 
de bază la intrarea în închisoare. Accentul prezent pe educația abilităților de 
bază folosind metodele tradiționale de predare la clasă se dovedește a eșua în a 
oferi prizonierilor abilitățile și experiența relevante de care au nevoie pentru a 
se conforma cerințelor angajatorilor. De asemenea, plasează foștii deținuți după 
eliberare într-o poziție de inegalitate în concurența pentru locuri de muncă. Locul 
de muncă scăzut sau lipsa locurilor de muncă este cunoscut ca fiind un factor în 
recidivă. Rezultatul este că foștii deținuți după eliberare au abilitați, atitudini și 
cunoștințe puțin relevante sau adecvate pentru angajare. Ratele de recidivă sunt 
ridicate, cu implicații directe asupra costurilor pentru societate și economie.

Soluție: Guvernele, factorii de decizie politică și factorii de influență a politicilor 
națiunilor europene ar trebui să fie informați cu privire la proiectul SkillHUBS 
și la rezultatele sale pozitive într-un mod clar și bazat pe dovezi, care prezintă 
argumentele adoptării strategice. O modalitate de a realiza acest lucru este de 
a prezenta rezultatelei grupului de interes special al Consiliului Europei pentru 
educația penitenciară (se pare că revizuiește deja recomandările din 1989 privind 

SkillHUBS Erasmus+ Transnational project.

Recomandări de politici
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educația penitenciară) pentru a include adoptarea modelului SkillHUBS în cadrul 
recomandărilor privind educația penitenciarelor. EPALE poate fi folosit ca un centru 
de rersurse pentru documentația, dovezile și rapoartele SkillsHUBS, precum și 
resursele de instruire pentru educatorii din penitenciare. În al doilea rând, organizațiile 
transeuropene relevante și canalele media pot fi abordate pentru a promova proiectul 
SkillsHUB și rezultatele sale către toate părțile interesate relevante din sector și 
grupurile profesionale relevante, organizațiile și rețelele, inclusiv publicul larg. 
Mesajul de bază este: aplicarea abordării SkillHUBS poate transforma în mod pozitiv 
șansele de viață pentru foști deținuți după eliberare, cu efecte la fel de pozitive asupra 
economiei, societății, comunității și familiilor. (Vezi și 3.).

Recomandare: Modelul SkillHUBS, așa cum a fost demonstrat în pilotare, este o 
metodă de predare și învățare adaptativă și inovatoare, care încorporează formarea 
abilităților de bază în formare profesională și contexte și care este modelată de 
nevoile angajatorilor locali. Câștigul net este reprezentat de rate mai mari de reținere 
a cursanților și de finalizare a cursurilor, deținuții echipați cu seturi de competențe 
relevante pentru nevoile angajatorilor locali. Ex-deținuții cu abilitățile, atitudinile și 
cunoștințele dorite de angajatori sunt mai predispuși să găsească un loc de muncă 
după eliberare, mai puțin probabil să recidiveze, cu costuri mai mici pentru societate 
și economie. Se recomandă ca toate statele membre UE să adopte modelul SkillHUBS 
ca politică de bază ca element încorporat în cadrul dispozițiilor existente de educație 
penitenciară. Acest lucru ar trebui articulat în cadrul legislativ, acolo unde este 
relevant și aliniat cu îngrijirea post-eliberare și acordarea de asistență. Adoptarea 
modelului SkillHUBS ar putea fi ulterior promovată în toate națiunile europene.

Impact: Deținuții ar putea avea acces la educația de bază privind abilitățile relevante 
în actât pentru activitpțile de formare cât și pentru activitățile profesionale de interes 
pentru ei și nevoile lor dar și pentru nevoile identificate la nivelul angajatorilor locali. 
În consecință, foștii deținuți după eliberare vor putea să se umplice activ în căutarea 
unui loc de muncă și ocuparea forței de muncă. Aceasta va genera în timp reducerea 
ratei de recidivă, o reducere ce este asociată cu reducerea costurilor financiare și 
sociale legate de fenomenul recidivei.
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1.b. Problemă: Este posibil ca angajatorii să nu fie conștienți de importanța 
educației penitenciare ca factor cheie în reducerea ratelor de recidivă. Fără 
sprijinul și înțelegerea angajatorilor demonstrată prin acțiunea de a oferi în mod 
activ oportunități de angajare foștilor deținuți indifferent de nivelul de calificare, 
gasirea unui loc de muncă ar putea să nu fie realizată. Este esențial ca angajatorii 
să înțeleagă rolul cheie pe care îl au în atenuarea ratelor de recidivă prin 
asigurarea de locuri de muncă și roluri adecvate pentru foști deținuți.

Solutie: În cadrul fiecărei tări din Europa există organizații din sectorul public 
și privat care sunt interesate de condițiile penitenciare, legislației și educației 
penitenciare. Acestea pot fi recrutate pentru a promova și disemina informații publice 
și orientate către angajatori, inclusiv studii de caz pozitive, ca parte a campaniilor 
lor de comunicare în curs de desfășurare. Aceste organizații pot lucra, de asemenea, 
în colaborare pentru a crea rețeaua și canalele angajatorilor pentru sprijinirea și 
îndrumarea angajatorilor.

Recomandari: Ar trebui organizată o campanie transnațională de informare și 
conștientizare centralizată, dar implementată cu specific local, destinată angajatorilor. 
Acest lucru va trebui să fie sprijinit cu structuri pentru dezvoltarea unei rețele de 
angajatori pregătiți să angajeze foști deținuți și acces direct la toate informațiile 
relevante, îndrumare și servicii de sprijin pentru a facilita un astfel de angajare.

Impact: O campanie susținută de informare și conștientizare, împreună cu toate 
structurile de sprijin necesare, destinată angajatorilor, va genera niveluri mai 
ridicate de sprijin și înțelegere pentru valorile educației penitenciare și va crește 
probabilitatea ca foștii deținuți să poată asigura un loc de muncă oportun - sau să facă 
tranziție de la educație la un loc de muncă. Este posibil ca această campanie să crească 
în mod pozitiv cunoștințele, înțelegerea și sprijinul publicului larg pentru educația 
penitenciarelor. Publicul și statul vor beneficia de reducerea prevăzută a ratelor de 
recidivă. (Vezi și 2.b.).
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2. CERCETARE ȘI EVIDENȚE

2.a. Problemă: dovezile disponibile de cercetare pe tema educației penitenciare 
și relația acesteia cu reducerea ratelor de recidivă și a beneficiilor mai largi sunt 
fragmentate și eterogene. Acest lucru creează o provocare în a face declarații 
fiabile bazate pe dovezi și în aplicarea rezultatelor cercetării în mod semnificativ 
și comparativ. Problema principală este că jurisdicțiile individuale aplică diferite 
metode, măsuri și terminologii pentru raportarea datelor privind operațiunile și 
rezultatele închisorii. Eterogenitatea datelor este, de asemenea, o barieră în calea 
aplicării tehnologiilor de date mari / inteligență artificială la o scară suficient de 
mare pentru a fi semnificativă.

Soluție: Pentru a dezvolta o taxonomie sau un standard care ar putea fi aplicat în 
toate sistemele penitenciare din toate statele membre, în primul rând, ar fi nevoie ca 
următoarele entități să lucreze perfect în colaborare: un organism de coordonare, o 
instituție de învățământ superior sau o organizație specializată în gestionarea datelor 
comerciale, și cel puțin o instituție penitenciară care poate reprezenta punctele de 
vedere și experiențele închisorilor din Europa.

Recomandări: Pentru a genera cercetări transnaționale semnificative, analize și 
comparații ale datelor despre educația penitenciarelor, ar trebui dezvoltat și adoptat 
un set comun de standarde pentru colectarea datelor în întreaga UE. Aceasta ar trebui 
să includă metode de măsurare și raportare adoptate în toate instituțiile penitenciare 
ale statelor membre ale UE, ca prim pas. Aceste standarde ar putea fi ulterior 
promovate în toate națiunile europene și potențial la scară globală.

Impact: Dacă toate statele membre și sistemele / instituțiile lor penitenciare 
adoptă o taxonomie comună pentru măsurarea și raportarea datelor și statisticilor 
penitenciare, va fi posibil (1) să evalueze și să măsoare valoarea programelor de 
educație penitenciară la nivel transnațional; (2) efectuează comparații între instituții 
și populația penitenciarelor; și (3) deschide calea pentru introducerea de instrumente 
de analiză sofisticată și de predicție (inteligență artificială), creând oportunitatea 
de a genera contabilitate istorică și previziuni viitoare cu privire, de exemplu, la 
probabilitățile de angajare post-lansare. Aceste beneficii acumulate pot fi apoi 
promovate către toate națiunile europene și la nivel global, pentru a stabili un singur 
set comun de standarde și o multiplicare a beneficiilor obținute.
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2.b. Problemă: în prezent nu există metodologie comună și centralizată pentru 
punerea în utilizarea și / sau colectarea datelor de cercetare empirică privind 
educația penitenciarului și rezultatele și impactul acesteia asupra deținuților 
după eliberare. Aceasta înseamnă că deciziile politice, legislația și strategia 
educațională relevante pentru educația penitenciară, condiționarea post-eliberare 
și programele de sprijin nu pot fi luate pe baza unor dovezi solide și fiabile. 

Soluție: Un program de lucru pe termen lung ar putea fi comandat prin programul de 
finanțare Erasmus +, conceput pentru a atrage echipe multinaționale care sunt lideri 
în domeniile relevante.

Recomandări: Se recomandă ca Asociația Europeană pentru Educația Penitenciarelor 
(EPEA) să conducă la înființarea unei echipe de proiect dedicate mai multor 
organizații, reprezentând organizații europene de cercetare de conducere, pentru 
a coordona, gestiona și coordona un program empiric de cercetare longitudinală, 
cu scopul de a culege date despre diferite tipuri, format și structuri de educație 
penitenciară și de sprijin post-eliberare, precum și modul în care acestea se corelează 
cu ratele de angajare / recidivă a fostilor deținuți post-eliberare.

Impact: De-a lungul timpului, se va dezvolta o bază valoroasă de cercetare și dovezi 
ca bază de justificare/argumentare pe care se pot face viitoare politici și lua decizii 
în ceea ce privește serviciile de educație penitenciară, relațiile cu angajatorii 
și implicarea societății. Acest corp de cercetare va reprezenta, de asemenea, o 
contribuție europeană neprețuită la literatura globală mai largă privind educația 
penitenciară, recidivă și formarea abilităților de bază în general.
Datele colectate prin programe de cercetare empirică pot fi reambalate pentru a 
oferi informații accesibile angajatorilor și publicului larg. Scopul este de a crea o 
conștientizare pozitivă a beneficiilor educației penitenciare și a impactului benefic 
pe care îl are acest lucru asupra deținuților în timp ce sunt închiși și după eliberare. 
Obiectivul este de a utiliza conștientizarea sporită pentru a (a) genera sprijin pozitiv 
pentru inițiativele naționale de educație penitenciară și (b) pentru a influența pozitiv 
angajatorii asupra valorilor angajării foștilor infractori cu acreditările și abilitățile 
educaționale corespunzătoare. (Vezi și 1.b.).
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3.SUPORT PENTRU EDUCATORII DIN PENITENCIARE ȘI
INFRASTRUCTURA INFORMAȚIONALĂ

Problemă: în prezent nu există niciun mecanism care să creeze un centru de 
resurse pentru toate informațiile actuale și viitoare, ca resursă gratuită de 
informații pentru educatorii din penitenciare, conducerea penitenciarelor, 
profesioniștii în probațiune și post-eliberare și lucratori în alte sectoare relevante. 
În consecință, multe dintre datele asociate cu SkillHUBS și orice implementare 
viitoare a modelului SkillHUBS pot fi dificil de accesat de părțile interesate. Acest 
lucru ar putea duce la duplicarea eforturilor și risipirea resurselor. Ca o extensie 
a acestui ultim punct, nu există niciun mecanism care să permită în prezent 
schimbul de bune practici și experiență între educatorii penitenciari peste granițe 
și jurisdicții.

Soluție: EPALE ar putea fi folosit ca depozit autorizat pentru informația SkillHUBS, 
oferind acces deschis la toate programele existente și viitoare SkillHUBS, studii de 
caz, îndrumare, materiale de instruire pentru educatori, ghiduri de implementare, 
materiale de cercetare, predare și învățare. Acest lucru ar putea fi menținut de 
unul dintre partenerii existenți SkillHUBS, de exemplu European Prison Education 
Association, pe o bază contractuală pe termen lung.

Recomandări:  Un centru de resurse accesibil pentru informații, date, resurse, instruirii 
și materiale de sprijin specifice SkillHUBS ar trebui să fie un serviciu gratuit pentru toate 
părțile interesate implicate în educația penitenciară sau alți specialist interesați.
Impact: Existența resurselor gratuite de educație penitenciară și a serviciului de informare 
pentru educatorii penitenciari și alte părți interesate ar contribui pozitiv la promovarea 
schimbului de cunoștințe între diferite instituții penitenciare și ar sprijini îmbunătățirile 
în practică, precum și ar atenua împotriva duplicării eforturilor. (Vezi și 1.a.).
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4. OCUPAREA ȘI ANTREPRENORIATUL DUPĂ LIBERARRE

Problemă: în unele jurisdicții europene există reguli, politici sau reglementări care 
interzic angajarea foștilor deținuți, după eliberare, în anumite profesii. Aceasta 
înseamnă că orice educație și formare profesională obținută de deținuți în timp 
ce se află în custodie se poate dovedi redundantă și inaplicabilă după eliberare. 
Poate însemna, de asemenea, că deținuții pot fi împiedicați să se angajeze în 
tipurile de educație și formare care sunt cele mai potrivite experienței, abilităților, 
intereselor și talentelor lor. Alte restricții aplicate în prezent în unele țări europene 
interzic foștilor deținuți, după eliberare, să își stabilească propria afacere sau 
întreprindere. Restricțiile de acest tip limitează sfera potențialului de competențe 
și a șanselor de angajare ale foștilor deținuți după eliberare.

Soluție: Consiliul Europei ar putea face dispoziții speciale în cadrul recomandărilor 
privind educația penitenciară (R (89 (12)) pentru a oferi o clarificare că recomandările 
(de exemplu, recomandarea nr. 2) se aplică tuturor formelor, tipurilor și subiectelor 
de formare profesională și educație din penitenciar Această clarificare ar trebui, de 
asemenea, să solicite în mod specific națiunilor europene să revizuiască și să adopte 
dispoziții adecvate pentru modificarea oricăror reguli, politici sau reglementări 
care limitează ceea ce pot face foștii deținuți în ceea ce privește angajarea legală și 
întreprinderea comercială după eliberarea lor, în conformitate cu cu o interpretare 
revizuită a recomandării nr. 3 și 9.

Recomandare: Statele membre ale UE ar trebui încurajate să revizuiască și să facă 
modificări acolo unde este posibil și posibil la orice politici, reguli sau legislație 
existente, care are ca efect stabilirea unor limite pentru angajarea viitoare a 
activităților de întreprinderi legale ale ex-deținuților după eliberare.

Impact: Reducerea limitelor privind ocuparea forței de muncă și activitățile juridice 
ale întreprinderii după eliberare va justifica furnizarea unui curriculum larg de 
pregătire a competențelor - bazat pe nevoile angajatorilor locali - și va permite 
deținuților să dezvolte  competențele cele mai relevante pentru ei. Aceasta ar permite, 
de asemenea, foștilor deținuți în libertate să aibă capacitatea de a accesa în mod 
eficient și legal ocuparea pe piața muncii, fiec că este sub forma de auto-ocupare. 
În acest fel, foștii deținuți vor fi într-o poziție mai puternică de a aduce o contribuție 
pozitivă la economie, comunitatea și societatea lor.
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5. SIGURANȚA PENITENCIARĂ

Problemă: regimurile penitenciare din toate statele membre ale UE sunt 
conduse în principal de cerințele și preocupările de securitate. Aranjamentele 
stricte de securitate pot avea un efect dăunător și restrictiv asupra educației 
penitenciare în general și, în special, asupra adoptării modelului SkillHUBS. În 
puține cazuri, personalul de securitate al penitenciarului este implicat direct în 
educația penitenciarului, altul decât prin exercitarea atribuțiilor sale necesare. 
Aceasta stabilește un potențial conflict între prioritățile, procesele și procedurile 
personalului de securitate cu cele ale educatorilor penitenciari. În același timp, 
cerințele și prioritățile concurente ale securității și educației penitenciare interzic, 
de asemenea, schimbarea culturii închisorii, care este un obiectiv central al 
metodologiei SkillHUBS.

Soluție: Orice modificare a operațiunilor de securitate a penitenciarelor va necesita 
activarea și promovarea legislației naționale sau a administrației penitenciare locale. 
Aceasta este o problemă pe care statele membre UE trebuie să o determine din cauza 
complexității specificității securității închisorii. O acțiune pe care statele membre 
o pot întreprinde și care va avea un impact minim asupra securității închisorii este 
aceea de a promova și permite personalului de securitate penitenciară să ia un 
rol activ în educația penitenciarelor. Programele de formare existente și agențiile 
responsabile cu educația personalului de securitate penitenciară ar trebui să își 
asume responsabilitatea pentru coordonarea instruirii la distanță sau oferite la nivel 
local pentru personalul de securitate penitenciară în principiile metodei SkillHUBS și 
abilitățile de mentorat ca parte a programului de formare în domeniul securității.

Recomandare: Statele membre ale UE ar trebui să facă presiuni și să fie încurajate 
să revizuiască și să facă modificări, acolo unde este posibil, la nivelul oricărei 
reglementări, reguli sau legislație existente referitoare la securitatea închisorilor, 
în cazul în care acestea au un impact negativ asupra activităților de educație 
penitenciară. Mai mult, statele și administrațiile penitenciare ar trebui încurajate să 
modifice rolurile și îndatoririle personalului de securitate penitenciară pentru a le 
permite să preia un rol activ în furnizarea educației penitenciare.
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Impact: Deținuții și educatorii din penitenciare vor beneficia de o măsură de libertate 
mai mare în proiectarea, livrarea și implicarea în programe de educație penitenciară 
în general și în modelul SkillHUBS în special. Implicarea activă a personalului de 
securitate penitenciar direct în cadrul acestor programe va avea ca rezultat o mai bună 
înțelegere, empatie și încredere între educatori și personalul de securitate, precum și 
între personalul de securitate și cei care învață.

6. ABILITĂȚI DIGITALE VS. SIGURANȚA PENITENCIARĂ

Problemă: Majoritatea administrațiilor și jurisdicțiilor penitenciare impun 
limitary ale accesului deținuților la tehnologiile digitale și la internet. Aceste 
limitări și restricții sunt de înțeles din perspectiva securității / siguranței. Dar 
abilitățile digitale (inclusiv online) sunt esențiale pentru viața modernă de zi cu 
zi și pentru aproape toate formele de angajare. În cazul în care deținuții servesc 
perioade lungi de timp în custodie fără acces la tehnologiile digitale și având în 
vedere viteza de dezvoltare a tehnologiei, este probabil ca foștii deținuți după 
eliberare să fie într-un dezavantaj considerabil: în a putea căuta și asigura un loc 
de muncă, în viața de zi cu zi și în comunitate, participați la educație suplimentară. 
Orice abilități digitale pe care le dețin prizonierii la intrarea în închisoare vor fi 
degradate rapid.

Soluție: Există o bază de date vastă și gratuită care să susțină învățarea, cu acces 
deschis în domeniul formării competențelor digitale: există în diferite formate media, 
inclusiv offline, online și pe suport de hârtie, și pentru diferite niveluri de abilități 
și abilități. Aceste resurse de acces deschis pot fi folosite ca bază pentru dezvoltarea 
unui curriculum paneuropean de competențe digitale cu diferite niveluri de intrare 
și specifice nevoilor deținuților. (Acest lucru ar avea o aplicabilitate egală pentru 
muncitorii slab calificați și șomeri în general). Conținutul de bază poate fi proiectat 
pentru a putea fi accesat, cel puțin offline, sau pe suport de hârtie / machete. Seturile 
de machete pentru profesori pot face parte din pachet, în care machetele sunt ușor 
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de asamblat, reprezentări non-digitale ale tehnologiilor cu potențial interactiv real 
minim. De asemenea, se recomandă înființarea unui grup specializat specializat 
pentru cercetarea și dezvoltarea unei soluții acceptabile la interzicerea generală 
a accesului la internet în cadrul administrațiilor penitenciare și care ar permite 
comunităților penitenciare, inclusiv prizonierilor, o formă de interacțiune minimă cu o 
persoană privată, sigură rețea paneuropeană.

Recomandare: Competențele digitale reprezintă un set de competențe care nu 
numai că sunt recunoscute în întreaga UE ca fiind esențiale pentru viața de zi cu zi, 
dar care sunt în mare parte identice în întreaga lume. Ceea ce variază sunt metodele 
și nivelurile de acces oferite de administrațiile penitenciare din diferite state. Ceea 
ce este necesar este o metodă de a oferi niveluri variabile de formare digitală a 
abilităților, care pot fi accesibile tuturor deținuților. Toți deținuții din Europa ar trebui 
să aibă acces la un curriculum comun de competențe digitale cu diferite niveluri 
de intrare și care este conceput pentru a fi accesat online / offline fără pierderea 
fidelității. În plus, deținuții ar trebui să aibă dreptul de a accesa tehnologiile digitale 
(on sau offline) o dată pe săptămână: referindu-se la recomandările Consiliului 
Europei R (89) 12 pentru educație penitenciară, această dispoziție ar sprijini 
recomandările nr. 10, 13 și 17 ca un minim.

Impact: Având cunoștințe și abilități digitale contemporane, foștii deținuți ar fi într-o 
poziție favorabilă pentru a putea căuta și gasi un loc de muncă și pentru a se integra 
în viața de zi cu zi, cum ar fi accesarea unor servicii sociale locale, alte tipuri de servicii, 
inclusive cele de management financiar și implicare socială.
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