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S a n t r a u k a  
 

Straipsnyje tyrinėjama nuteistųjų socialinės reabilitacijos teorija ir praktika nuo 1971 m. 
(kai buvo priimtas Pataisos darbų kodeksas) iki 2003 m. (kai buvo priimtas Bausmių vykdymo 
kodeksas). Socialinė reabilitacija Pataisos darbų kodekse buvo vadinama nuteistųjų patai-
symu ir perauklėjimu, tačiau tai buvo tik deklaracija, nes dėl per didelio nuteistųjų skaičiaus 
pataisa ir perauklėjimas iš tikrųjų nebuvo įmanomas. Tyrimai parodė, kad nuo 1971 iki 1990 m. 
pataisos įstaigų darbuotojų veikla daugiausia apsiribojo draudimais ir nuteistųjų režimo stip-
rinimu. Priėmus Bausmių vykdymo kodeksą pataisos ir perauklėjimo procesas keičiamas so-
cialine reabilitacija, tačiau pats kodekso pavadinimas orientuoja į baudimą. 

Straipsnio tikslas – ištirti pataisos įstaigų darbuotojų pasirengimą ir prielaidas socia-
linei reabilitacijai, pateikiant pažangiausių užsienio šalių penitencinių sistemų socialinės reabi-
litacijos programas, pabrėžiant pataisos įstaigų darbuotojų empatiškumą nuteistiesiems ir 
jų sugebėjimą bei galimybes aprūpinti nuteistuosius darbu, kaip nuteistųjų socialinės reabili-
tacijos tobulinimo prielaidą. Ypač svarbios tyrimo išvados, jog nuteistųjų socialinė reabilita-
cija sėkminga tada, kai nuteistųjų ir pataisos įstaigų darbuotojų, giminių, bendruomenės narių 
santykiai empatiški, kai nuteistieji gali patenkinti savo poreikius doru darbu, kai, įsigaliojus 
naujam Baudžiamajam kodeksui, gerokai mažėja nuteistųjų skaičius. 
 

Problemos aktualumas susijæs su socialinës reabilitacijos tobulinimu pataisos ástai-
gose nuo 2003 m. geguþës 1 d., ásigaliojus Lietuvos Respublikos bausmiø vykdymo kodek-
sui. Nuo 1971 iki 1990 m. analogiðkas Pataisos darbø kodeksas deklaravo nuteistøjø patai-
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symà ir perauklëjimà. Bausmiø vykdymo kodekse ðis procesas pavadintas nuteistøjø socia-
line reabilitacija. Tai visiðkai naujas dalykas. Dël to tiek teorijoje, tiek praktikoje labai svarbu 
iðtirti ðio proceso tobulinimo galimybes, pataisos ástaigø darbuotojø pasirengimà já optimi-
zuoti remiantis paþangia uþsienio penitenciniø sistemø patirtimi. Tyrimo objektas – nuteis-
tøjø socialinë reabilitacija nuo 1971 m. (kai buvo priimtas Pataisos darbø kodeksas) iki   
2003 m. (kai ásigaliojo Lietuvos Respublikos bausmiø vykdymo kodeksas). Tyrimo tikslas – 
nustatyti nuteistøjø socialinës reabilitacijos ypatumus bei numatyti jos tobulinimo perspekty-
vas. Tyrimo hipotezë: socialinë reabilitacija priklauso nuo pataisos namø ir kalëjimø dar-
buotojø ir nuteistøjø empatiðkø santykiø; nuteistøjø socialinë reabilitacija susijusi su nuteis-
tøjø poreikiø patenkinimu dirbant. Tyrimo uþdaviniai: iðanalizuoti nuteistøjø resocializacijos 
ir socialinës reabilitacijos teorijà ir praktikà, uþsienio ðaliø patirtá ðiuo klausimu bei Lietuvos 
pataisos ástaigø darbuotojø pasirengimà socialinei nuteistøjø reabilitacijai. Tyrimo metodai: 
stebëjimas, anketavimas, statistiniai metodai. Tyrimo eiga: 1971–2002 m. iðtirta daugiau 
kaip 400 pataisos ástaigø darbuotojø ir 600 nuteistøjø. Straipsnio tikslas – moksliðkai api-
bendrinti tyrimo rezultatus ir numatyti nuteistøjø socialinës reabilitacijos tobulinimo per-
spektyvas. 

Reabilitacija (lot. rehabilitatio – atgavimas, atkûrimas): „Tai ieðkojimas, kaip pagerinti 
nusikaltëlio charakterá ir poþiûrá, kad jis ar ji galëtø gyventi visuomenëje nedarydami kitø nu-
sikaltimø“ [3, p. 1290]. 

Lietuviø kalbos þodyne nurodoma, kad reabilitacija – tai 1) „nuteistojo asmens gero 
vardo, teisiø gràþinimas, teistumo panaikinimas“; 2)„sveikatos, darbingumo gràþinimas, 
priemonës jiems atgauti: medicininë, darbinë, profesinë reabilitacija“ [4, p. 649]. 

Socialinë reabilitacija – tai socialiniø, psichologiniø, pedagoginiø, teisiniø priemoniø 
taikymas socialiai dezadaptuotiems asmenims, kad bûtø atkurtos pagrindinës asmenybës 
funkcijos, fizinë, psichinë sveikata ir dorovë, socialinis statusas. Socialinë reabilitacija – so-
cializacijos dalis. 

Taigi nuteistøjø socialinë reabilitacija – tai visuomenës kultûros, pataisos ástaigø dar-
buotojø, valstybës bei savivaldybiø institucijø ir ástaigø, visuomeniniø organizacijø, religiniø 
bendruomeniø ir bendrijø bei kitø juridiniø ir fiziniø asmenø ir nuteistøjø konstruktyvi sàveika, 
apimanti nuteistøjø gero vardo atitaisymà, humaniðkø santykiø su auka atkûrimà, moralinës 
ir materialinës þalos atlyginimà, teisiø gràþinimà, teistumo panaikinimà, fiziná, psichologiná 
pedagoginá, ekonominá, medicininá, doroviná, teisiná parengimà integruojantis á visuomenæ, 
socialinio statuso atkûrimà, visateisio pilieèio ugdymà, kad nuteistasis galëtø pakankamai 
gerai funkcionuoti visuomenëje ir taptø naudinga bei vertinga asmenybe tiek paèiam sau, 
tiek ðeimai ir visuomenei. 

Nuteistøjø socialinë reabilitacija yra bendrojo ugdymo dalis. Jam átakos turëjo pasta-
røjø deðimtmeèiø Lietuvos istoriniai ir kultûriniai veiksniai: socializmo idëjø, autoritarinio ko-
mandinio ugdymo, poveikio (ugdytojø autoritariðkumo, vienpusio aktyvumo ir ugdytiniø pa-
syvumo, jø iniciatyvos, laisvës slopinimo) keitimas á laisvà ugdymà demokratinës valstybës 
sàlygomis, skatinanèiomis atskirø individø – ugdytiniø aktyvumà, iniciatyvà, kûrybingumà, 
tobulinimàsi, ugdytojø ir ugdytiniø konstruktyvø bendradarbiavimà, bendrà veiklà. 

Tam pradþià davë laisvo ugdymo – progresyvizmo ðalininkai, dar 1921 m. susibûræ á 
Tarptautinæ naujojo ugdymo lygà. Jie atmetë suformuluotà kai kuriø Europos ðaliø autorita-
rinio ugdymo apibrëþimà, jog „ugdymas yra suaugusiøjø poveikis tiems, kurie dar nëra pa-
rengti socialiniam gyvenimui“, ir átvirtino ugdymà kaip sàveikos sampratà [5, p. 158–159]. 
Ugdymas kaip „sàveika“ paplito visuose Europos demokratinëse visuomenëse. Á Lietuvos 
ugdymo mokslà sàveikos sàvokà dar 1929 m. ávedë Vabalas–Gudaitis. Jis teigë, kad ug-
dymà galima apibûdinti kaip „socialinæ konstrukcinæ sàveikà“ [6, p. 108], kurios esmæ su-
daro ájauta, ásijautimas ir atjauta, t. y. empatija, o sàveikos tikslas – konstruoti, „vis stipriau 
jungti sàveikos narius“, nuolat didinti konstrukcinæ þmonijos sàveikà [6, p. 105], nes vienpu-
sis poveikis (kaip tik tokia yra dabartinë biheviorizmo teorija – aut. pastaba) skatina dresûrà, 
auklëtojø ir auklëtiniø „iðsigimimà“ (1983, p. 103). Konstruktyvioji sàveika ásigali ir Lietuvos 
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pataisos ástaigø sistemoje – subjekto (pataisos ástaigos darbuotojo) ir objekto (nuteistojo) 
santykis tampa subjekto (pataisos ástaigos darbuotojo) ir kito subjekto (nuteistojo) konst-
ruktyviàja sàveika, kur nuteistieji taip pat yra veikëjai. 

Konstruktyviosios sàveikos teorijos aktualumas pabrëþiamas ðiuolaikiniø pedagogø ir 
psichologø – L. Jovaiðos [7], R. Koèiûno [8], V. Aramavièiûtës [9], B. Bitino [10], Z. Bajo-
riûno [11] ir kt. darbuose.  

Lietuvos Respublikos bausmiø vykdymo kodekso 111 straipsnyje nustatyta, kad viena 
ið pataisos priemoniø nuteistiesiems, kuriems paskirtas laisvës atëmimas, yra socialinë rea-
bilitacija. Ðio kodekso treèiasis skirsnis (136–146 str.) nustato socialinës reabilitacijos orga-
nizavimà, pagrindinius socialinës reabilitacijos tikslus ir formas.  

Socialinë reabilitacija taip pat taikoma nuteistiesiems, kuriems paskirtas laisvës apri-
bojimas arba areðtas (deja, areðto bausmës ávedimas prieðtarauja tarptautiniams standar-
tams: Europos Tarybos Ministrø Komiteto rezoliucija (73) 17 dël trumpam terminui nuteistø 
suaugusiø nusikaltëliø rekomenduoja „apriboti trumpalaikiø ákalinimo bausmiø skyrimà“, nes 
jos „efektyvumas (…) yra vis labiau abejotinas“ ir vietoj areðto bausmës taikyti probacijà, 
skirtà „daugiau socialiniam nei baudþiamajam veiksmui“, apimanèiam „maþiau izoliavimo ir 
neuþtraukianèio asmeniui socialinës dëmës“ bei nedidinanèiam „finansiniø iðlaidø (…) dël 
penitenciniø ástaigø statybos ir iðlaikymo“). Lietuvos Respublikos bausmiø vykdymo ko-
dekso 47 straipsnyje „Laisvës apribojimo bausmës atlikimo sàlygos“ numatyta, kad bûtina 
„teikti socialinæ paramà sprendþiant asmenines ir socialines nuteistøjø problemas“. Taigi so-
cialinë reabilitacija taikoma ir tiems asmenims, kurie yra pataisos inspekcijø áskaitoje. 

Socializacija, socialinë reabilitacija ypaè pabrëþiama tarptautiniuose teisës aktuose. 
Jungtiniø Tautø Organizacijos patvirtintos Tipinës minimalios elgesio su kaliniais taisyklës 
(60–62 taisyklës) rekomenduoja socialinæ reabilitacijà taikyti ir asmenims, lygtinai paleis-
tiems ið ákalinimo ástaigø: „Pageidautina, kad bûtø imamasi reikiamø priemoniø palaipsniui 
gràþinti kaliná á gyvenimà visuomenëje“, kad „jø prieþiûra neturi bûti patikëta policijai ir turi 
bûti derinama su veiksminga socialine parama“, kad integruojant nuteistuosius á visuomenæ 
„reikëtø pritraukti visuomenines organizacijas“. Analogiðkas socialinës reabilitacijos reko-
mendacijas atspindi Europos kalinimo ástaigø taisykliø 70-ta taisyklë: „Kiek galima greièiau 
po priëmimo á kalinimo ástaigà reikëtø pradëti kaliniø rengimà iðëjimui á laisvæ. Taigi priþiûrint 
kalinius reikëtø akcentuoti ne jø iðskyrimà ið visuomenës, bet tai, kad jie tebëra tos visuo-
menës dalis. Todël reikëtø skatinti visuomeniniø tarnybø bei socialiniø darbuotojø pagalbà 
kalinimo ástaigos personalui, siekiant kaliniø socialinës reabilitacijos, o ypaè palaikant bei 
gerinant santykius su jø ðeimomis, kitais asmenimis bei socialinëmis tarnybomis. Bûtina im-
tis priemoniø, maksimaliai atitinkanèiø ástatymà bei bausmæ, uþtikrinant kaliniø pilietines ir 
socialines teises bei socialinæ apsaugà“. 

Resocializacijos procesas pataisos sistemoje skiriasi nuo socializacijos proceso lais-
vës sàlygomis. Socializacijos procesas laisvës sàlygomis pabrëþia laisvos asmenybës ug-
dymà, socializacijà, o Lietuvos Respublikos bausmiø vykdymo kodeksas, savo pavadinimu 
atitinkantis Rusijos Federacijos kodeksà (Уголовно-исполнительный кодекс – Bausmiø 
vykdymo kodeksas) orientuoja á baudimà. Lietuvos Respublikos bausmiø vykdymo kodekso 
pavadinimas neatitinka Jungtiniø Tautø, Europos ir kitø pasaulio ðaliø standartø. Jungtiniø 
Tautø Kongresas dël kelio uþkirtimo nusikalstamumui ir elgesio su teisës paþeidëjais dar 
1955 m. toká dokumentà pavadino Tipinëmis minimaliomis elgesio su kaliniais taisyklëmis 
(atitinkamai galëtume vadinti Elgesio su nuteistaisiais arba Pataisos kodeksu). Ðvedija toká 
ástatymà vadina Korekcinio elgimosi institucijose ástatymu, Kanada – Korekcijos ir sàlyginio 
paleidimo (bet ne bausmiø vykdymo) ástatymu. Dar 1767 m. F. Sepillonas teigë, kad „mûsø 
civilinëje teisëje kalëjimas neturi bûti laikomas bausme. Kalëjimø vaidmuo yra sulaikyti as-
mená ir jo kûnà kaip uþstatà“ [15, p. 145]. (…) „Kalëjimu niekas nebaudþiamas, juo tiesiog 
apsidraudþiama.“ (…) „Kalëjimas nëra bausmë. Visa þmogaus esybë sukyla prieð tokià 
ðlykðèià mintá“ [15, p. 147]. 
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Minëtø ir kitø ðaliø kodeksø pavadinimai pabrëþia korekciná elgimàsi, pataisos procesà 
– nuteistøjø resocializacijà ir reabilitacijà, o ne baudimà. 

Be to, resocializacija ir reabilitacija Lietuvos pataisos ástaigose nuo socializacijos, ug-
dymo laisvës sàlygomis skiriasi tuo, kad pataisos ástaigø darbuotojai yra ne civiliai þmonës, 
o kalëjimø statutiniai pareigûnai, besivadovaujantys sukarintu statutu, dëvintys karinæ uni-
formà su antpeèiais. Kai kuriose pataisos ástaigose vyrauja grieþta nuteistøjø izoliacija nuo 
bendruomenës, prieþiûra, draudimai ir ávairiausi apribojimai. 

Pataisos ástaigø statutiniai santykiai apibrëþia ið esmës grieþtà pataisos ástaigos dar-
buotojø hierarchijà, ávairius grieþtus pavaldumo santykius, kontrolæ, vidaus tvarkà, ribotà so-
cialiniø ágûdþiø ugdymà, paklusnumà, formalumà, nuasmenintà bendravimà, nuteistøjø nei-
giamø savybiø iðkëlimà. 

Be to, pati socialinë (kriminalinë) nuteistøjø aplinka yra nepalanki asmenybës augimui, 
resocializacijai. Nesugebëjimas patenkinti gyvybiðkai svarbiø poreikiø, negalëjimas iðspræsti 
asmeniniø problemø yra neigiamø emociniø nuteistøjø bûsenø prieþastis. 

Resocializacijos ir reabilitacijos ypatumus Lietuvos nepilnameèiø prieþiûros ástaigose 
aiðkiai pabrëþia G. Merkys, J. Ruðkus, A. Juodraitis. Tai atsispindi bausmës ir izoliacijos bei 
ugdymo ir integracijos paradigmø nesuderinamumo lentelëje. Ðie ypatumai ypaè bûdingi 
laisvës atëmimo vietoms [16, p. 30]: 

 
Uždara, statutinė organizacija Demokratinė organizacija 

Uþdarumas ir izoliacija Atvirumas ir integracija 
Iðorinë kontrolë, prieþiûra, draudimai ir 
nepasitikëjimas 

Vidinë savikontrolë, laisvë ir atsakomybë, 
pasitikëjimas 

Grieþtai „vertikali“ socialiniø santykiø hierarchija 
organizacijoje 

Beveik apèiuopiama „horizontali“ hierarchija 
organizacijose 

Ásipareigojimø ir prievoliø dominavimas Teisiø ir ásipareigojimø pusiausvyra 
Pavaldumo santykiai Partnerystës santykiai 
Apribojimo trukdþiai Galimybës 
Kontroliuojami, atrinkti ir susiaurinti socialiniai 
tinklai 

Natûralûs, organiðki, ávairûs ir neapriboti 
socialiniai tinklai 

Monotoniðki ir riboti socialiniai vaidmenys Ávairûs ir daugialypiai socialiniai vaidmenys 
Ribotos socialiniø ágûdþiø ugdymo aplinkybës ir 
galimybës 

Palankios aplinkybës ir galimybës ávairiems 
socialiniams ágûdþiams plëtoti 

Grieþtumas ir tvarka, grieþta dienotvarkë, 
orientuota á sistemos poreikius 

Lanksti dienotvarkë, orientuota á individualius 
poreikius 

Grupës dominavimas asmens atþvilgiu Asmens autonomija 
Institucijos dominantë Asmeninë dominantë ir kt. 
Pasmerkimas Supratimas 
Paklusnumas, vykdymas Iniciatyvumas, kûrybiðkumas, savarankiðkumas 
Formalûs ir nuasmeninti santykiai 
Intervencija á asmeniná gyvenimà ir privatumà 

Emocionalûs ir „gyvi“ tarpusavio santykiai, 
asmeninio gyvenimo privatumas ir jo saugumas 

Iðstûmimas ir atsiribojimas Integracija 
Orientacija á socialiai nesëkmingà ugdytiniø 
praeitá 

Orientacija á socialiai palankias ugdytiniø 
galimybes ateityje 

Neigiamø ugdytiniø savybiø projektavimas Rëmimasis teigiamomis ugdytiniø savybëmis  
Pedagoginis pesimizmas Pedagoginis optimizmas 
Edukacinis status quo ir regresija Nuolatinis mokymasis ir tobulëjimas 
 
 

Tikro reabilitacijos proceso, kaip pataisos ástaigø darbuotojø ir nuteistøjø konstrukty-
vios sàveikos, pavyzdys gali bûti Kanados, Skandinavijos ir kt. ðaliø penitencinës sistemos. 
Joms, kaip rekomenduoja Europos kalinimo ástaigø taisyklës, bûdinga tai, jog laikymo sàly-
gos, tvarka, elgesys su nuteistaisiais, santykiai tarp pataisos ástaigø darbuotojø ir nuteistøjø 
maksimaliai priartinti prie laisvës sàlygø. 
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Pavyzdþiui, Ðvedijoje yra 8 milijonai gyventojø ir tik 4000 kaliniø. Lietuvoje 2000 m. 
sausio 1 d. duomenimis, buvo 14 412 kaliniø, nors gyventojø tik 3,4 milijono. Perpildytos 
pataisos ástaigos apsunkina reabilitacijos procesà.  

Skandinavijos ðaliø, ypaè Suomijos, nuteistøjø skaièiaus maþëjimas susijæs su tam tik-
rais veiksniais. Pirmiausia tai, kad pasikeitë baudþiamoji politika, ji ypaè dëmesá atkreipë á pi-
lieèiø socializacijà ir nuteistøjø reabilitacijà, o ne á baudimà. Á Baudþiamàjá kodeksà ávedë 
naujas laisvës atëmimo bausmei alternatyvias priemones: probacijà – lygtiná nuteisimà, 
bausmës vykdymo atidëjimà; parolá – prieðlaikiná paleidimà ið laisvës atëmimo vietø; resto-
ratyviná teisingumà – tarpininkavimà tarp nusikaltëlio ir aukos atkuriant þmogiðkus tarpusavio 
santykius. Atkuriamojo teisingumo esmæ sudaro kûrybingas kriminaliniø konfliktø sprendi-
mas per tarpininkus – socialinius darbuotojus netaikant tradicinio laisvës atëmimo, nes sie-
kiama konstruktyvaus nukentëjusiojo (aukos) ir teisës paþeidëjo dialogo. Per tarpininkà sie-
kiama rasti bendrà, abiem ðalims priimtinà sprendimà, atlyginti materialinæ ir moralinæ þalà, 
sukurti humaniðkus tarpusavio santykius bei sutaikyti abi ðalis. 

Taip sudaromos palankios sàlygos reabilitacijai. Vienas ið pagrindiniø visuomenës 
tikslø – pilieèiø saugumas pasiekiamas per humaniðkus pataisos sistemos ir nuteistøjø 
(klientø) santykius. Ðvedijoje net nuteistøjø iki gyvos galvos apsaugai nenaudojami ðauna-
mieji ginklai. Nuteistasis (klientas) gyvena atskirame kambaryje su patogumais. Kalëji-
muose, pavyzdþiui, narkomanø reabilitacijos skyriuose darbuotojai kartu su nuteistaisiais 
(klientais) gamina ir valgo tà patá maistà toje paèioje valgykloje. Pagrindinë ákalinimo ástaigø 
kontaktiniø darbuotojø funkcija – iðklausyti nuteistàjá (klientà), suprasti jo problemø prieþastis 
ir padëti jas spræsti. 

Pagal Lietuvos Respublikos baudþiamojo kodekso (ásigaliojusio nuo 2003 m. geguþës 
1 d.) 10 straipsná nusikalstamos veikos skirstomos á nusikaltimus ir baudþiamuosius nusi-
þengimus. Uþ baudþiamuosius nusiþengimus nustatyta bausmë, nesusijusi su laisvës atë-
mimu. Tai jau dabar gerokai sumaþino nuteistøjø laisvës atëmimu ir kalinamøjø skaièiø: 2003 
m. lapkrièio 14 d. nuteistøjø ir kalinamøjø liko tik 7989. 

Taigi nuo 1990 m. teisinë bazë keièiasi, tampa palankesnë nuteistøjø socialinei reabi-
litacijai. 

Lietuvos Respublikos bausmiø vykdymo kodekso 137 straipsnis nustato pagrindinius 
socialinës reabilitacijos tikslus (padëti nuteistiesiems tapti ástatymus, þmogiðkàsias vertybes 
ir visuomenës saugumà gerbianèiais þmonëmis; iðmokyti nuteistuosius gyvenimo tikslø si-
ekti teisëtais bûdais ir priemonëmis; sudaryti sàlygas nuteistiesiems atlikus bausmæ reinteg-
ruotis á visuomenæ) ir formas: individualus ir grupinis darbas su nuteistaisiais, kuriuo sie-
kiama skatinti nuteistuosius keisti savo elgesá bei iðlaikyti ðeimos ir kitus socialinius ryðius ir 
kuris dirbamas atsiþvelgiant á nuteistøjø asmenybæ, amþiø, lytá, padarytos nusikalstamos vei-
kos pobûdá, iðsilavinimà, elgesá bausmës atlikimo metu ir kitas aplinkybes; ilgalaikë nuteis-
tøjø visuomeninio elgesio korekcija; nuteistøjø socialiniø, dvasiniø ir kultûriniø poreikiø tenki-
nimas; pagalba sprendþiant nuteistøjø problemas; kultûros, sporto ir kiti masiniai renginiai; 
paskatinimo priemoniø ir nuobaudø skyrimas nuteistiesiems. 

Pagal Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2003 m. liepos 2 d. ásakymu Nr. 194 
[19] patvirtintas Pataisos ástaigø vidaus tvarkos taisykles sudaromos ðios nuteistøjø sociali-
nës reabilitacijos programos: naujai atvykusiø á pataisos ástaigà nuteistøjø adaptacijos 
programa, nuteistøjø pataisos programa, nuteistøjø integracijos á visuomenæ pro-
grama. 

Europos kalinimo ástaigø taisykliø 10 taisyklë taip pat rekomenduoja, kad kiekvienam 
nuteistajam kiek galima greièiau turi bûti parengtas iðsamus raportas ir svarbi informacija 
apie kiekvienà kaliná bei sudaryta individuali pataisos programa.  

Socialinës reabilitacijos programos dalys atitinka bausmës atlikimo etapus, kuriuos 
pereina kiekvienas nuteistasis: atvykimas á ástaigà (adaptacija pataisos ástaigos sàlygomis), 
pataisos procesas, parengimas sugráþti á laisvæ. Panagrinëkime ðias nuteistøjø socialinës 
reabilitacijos programas. 
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Naujai atvykusio nuteistojo á pataisos ástaigà adaptacija. Adaptacijos tikslas – pa-
þinti nuteistojo asmenybæ, jos poreikius, skatinti viltá, maþinti nerimà, informuoti apie baus-
mës atlikimo sàlygas, suteikti jam psichologinæ, medicininæ bei materialinæ pagalbà. Adap-
tacija – tai „organizmo prisitaikymas, t. y. jo sandaros ir funkcijø pasikeitimas, pakitus aplin-
kai“ [19, p. 6]. L. Leliûgienë [23, p. 267] pabrëþia ne tik prisitaikymà, bet ir individo siekimà 
pakeisti aplinkà arba pasikeisti paèiam. Socialiniai darbuotojai mano, kad padëti þmogui 
áveikti stresà ar sustiprinti jø paèiø adaptacinius sugebëjimus yra jø veiklos strategijos pa-
grindas dirbant su naujai atvykusiais nuteistaisiais. 

Pirmà kartà atvykusiems nuteistiesiems (klientams) bûdingas nerimo, baimës, beviltið-
kumo jausmas. Todël pirmiausias pataisos ástaigø darbuotojø uþdavinys – didinti klientø viltá 
ir maþinti nerimà ir baimæ. 

Kaip áveikti nerimà, baimæ, átarumà, iliuzijas, esamas skriaudas, nesugebëjimà pasi-
rinkti, prisitaikyti prie naujø gyvenimo ir socialiniø sàlygø pateikia psichagoginës ir psicholo-
ginës konsultacijos specialistai [7, p. 167–176; 8, p. 72–89; 21, p. 40–170], nes vienas kiek-
vieno pataisos ástaigø darbuotojo (ypaè socialinio darbo) ið kompetencijos bruoþø – psicho-
pedagoginis pasirengimas: sugebëjimas paþinti nuteistøjø asmenybes ir grupes, atlikti tyri-
mus ir priimti mokslu pagrástus sprendimus, turëti „praktinæ psichologinæ kompetencijà“ [7, 
p. 164]. 

Kiekvienas pataisos ástaigø darbuotojas turi mokëti dirbti su naujai atvykusiais nuteis-
taisiais, kuriems bûdingos specifinës – nerimo, baimës, átarumo problemos. Jø nesupratus ir 
neáveikus, neámanoma nuteistøjø adaptacija. 

Nuteistøjø nerimas, baimë, átarumas – tai reakcija á bausmæ, á gresianèius pavojus at-
liekant bausmæ. Nuteistieji nepaþásta ir bijo vienas kito. Informacijos stoka apie kitus nuteis-
tuosius – kas jie, uþ kà atlieka bausmæ – didina vidinæ átampà, konfliktus, stresà. Nerimà di-
dina niûri kalëjimø ir pataisos ástaigø aplinka, grësmë socialiniam statusui, ðeimos iðirimui, 
prestiþo visuomenëje praradimui ir iðkilsianèiø apribojimø dël teistumo baimë. 

Ypaè nerimà kelia nepalanki socialinë aplinka, nes nuteistojo asmenybæ pataisos ástai-
gose supa kriminalinis elementas, nuteistas net uþ labai sunkius nusikaltimus. Nerimas ávei-
kiamas, jei pataisos ástaigø darbuotojai iðklauso, supranta, iðmoko ir padeda iðspræsti iðkilu-
sias problemas, suteikia informacijos apie laisvës atëmimo bausmës atlikimo sàlygas, atlei-
dimà nuo bausmës prieð terminà, aptaria artimas ir tolimas gyvenimo perspektyvas, tei-
stumo iðnykimo tvarkà. Svarbu, kad nuteistieji pataisos ástaigose netaptø blogesniais, neá-
gytø kriminalinës patirties, kad neprarastø elgesio normø ir mokëjimø, reikalingø kasdie-
niame gyvenime. Jau nuo pat pirmos atvykimo dienos nuteistieji rengiami integracijai á vi-
suomenæ. Padëti áveikti nerimà yra vienas ið pagrindiniø pataisos ástaigø darbuotojø uþdavi-
niø dirbant su naujai atvykusiuoju, nes nerimas gali sukelti nuteistojo agresyvumà, pasiprie-
ðinimà arba depresijà.  

Pataisos ástaigø darbuotojai, bendraudami su nuteistaisiais, turëtø elgtis laisvai, bûti 
atviri, leisti nuteistajam kalbëti apie viskà, kas jam svarbu, skatinti nuteistàjá kalbëti, atsiverti. 
Paraginti kalbëti apie savo jausmus: „Kaip Jûs jauèiatës? Vengti klausimø, á kuriuos nuteis-
tasis atsakytø „taip“ arba „ne“. 

Pirmà susitikimà su naujai atvykusiu nuteistuoju reikëtø pradëti nuo susipaþinimo. Apie 
jo pradinæ bûsenà, charakterá sprendþiama ið nuteistojo elgesio susitinkant – ryþtingas, drà-
sus, drovus, áþûlus, abejojantis. Jau pirmo susitikimo metu bûtina iðreikðti susidomëjimà juo 
ir pasirengimà jam padëti. Ið pradþiø socialinis ar kitas darbuotojas prisistato pats, suþino 
nuteistojo pavardæ, vardà, papraðo atsisësti (taip, kad tarp jø nebûtø stalo – jis suteikia ofici-
alumo), pabrëþdamas, kad að jus labai ádëmiai klausau ir kiek galësiu padësiu jums iðspræsti 
iðkilusias problemas. Tai padës áveikti nuteistajam átampà. Svarbiausia sukurti saugumo at-
mosferà, bûti aktyviam, ávardijant kliento bûsenà. Ávardyti jausmai ir bûsenos – kontroliuo-
jami. Paaiðkinti, kad apie viskà, kas jus jaudina, galima kalbëti laisvai, kad bendravimo 
sëkmë priklauso nuo sàveikos, bendradarbiavimo, atsipalaidavimo, supratimo bei kliento 
noro padëti sau paèiam. Labai svarbu nuo pirmos susitikimo minutës iðklausyti nuteistàjá, 
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padëti jam suprasti savo problemø prieþastis, skatinti já ieðkoti bûdø, kaip jas iðspræsti. Bû-
tina bûti geru klausytoju, o ne tardytoju. Tai gerokai sumaþina átampà. 

Socialinë adaptacija – tai „asmenybës prisitaikymas prie socialios aplinkos. Socialinës 
adaptacijos turiná sudaro asmenybës socialiniø poreikiø patenkinimo dinamika“ [14, p. 283]. 

Nuteistojo socialinæ adaptacijà sudaro prisitaikymas prie pataisos ástaigos socialinës 
aplinkos, kuri, kaip minëjome, labai nepalanki, nes jà sudaro ávairaus pavojingumo laipsnio 
þmonës. 

Nuteistojo socialinë adaptacija gali bûti adekvati ir neadekvati. Adekvati adaptacija yra, 
jei nuteistasis pripaþásta savo kaltæ, supranta, kad bausmës laikas – teisingas atpildas uþ 
nusikaltimà, nesiprieðina dienotvarkei, laikosi nustatytø elgesio taisykliø, randa savo vietà 
tarp nuteistøjø, teisingai suvokia savo padëtá, neiðnaudoja kitø ir nesileidþia iðnaudojamas, 
palaiko þmogiðkus santykius su nuteistaisiais ir pataisos ástaigø darbuotojais, nekonfliktuoja. 
Kai adaptacija adekvati, sukuriami palankûs socialiniai padariniai. 

Neadekvati adaptacija – tai ávairûs psichikos ir elgesio sutrikimai, asmeniui sunku pri-
sitaikyti prie nuteistøjø, konfliktuoja su jais, turi nuolatiniø neiðsprendþiamø problemø, nepa-
stovaus elgesio. Kai adaptacija neadekvati, atsiranda neigiamø socialiniø padariniø [19, p. 
283]. Pavyzdþiui, hiperadaptacija, kai nuteistasis per daug prisitaiko prie kriminalinio elgesio 
tradicijø ir subkultûros, jas internalizuoja (perima) ir jomis vadovaujasi. 

Kiekvienam naujai atvykusiam nuteistajam bûtina áteikti atmintinæ apie jo teisinæ padëtá 
ir bausmës atlikimo sàlygas. Kitø ðaliø, pavyzdþiui, VFR kalëjimø darbuotojai áteikia ne tik 
atmintinæ apie adaptacijà pataisos ástaigose, bet ir apie readaptacijà á visuomenæ atlikus 
bausmæ. Nuteistiesiems áteikiama priemonë „Kà jûs privalote þinoti apie pagalbà integruo-
jantis á visuomenæ“. Èia patariama, kaip elgtis su nuteistojo turtu, kuris liko laisvëje, paaiðki-
nama, kur nuteistojo ðeima gali gauti socialinæ pagalbà, suteikiama informacija apie vedybø 
problemas, vaikø auklëjimà, ðeimos atostogas, nurodomi adresai, kur dël pagalbos gali 
kreiptis ðeimos nariai. Tokioje atmintinëje nurodoma, kaip nuteistasis gali iðspræsti savo pro-
blemas, kaip pasirengti iðeiti á laisvæ. Joje taip pat nurodomi adresai, kur nuteistasis gali 
kreiptis pagalbos atlikæs bausmæ [21, p. 21]. 

Socialinës adaptacijos tikslai pasiekti, jei sumaþina nuteistøjø stresà, nerimà, baimæ ir 
didina viltá, adekvaèiai pritampa prie pataisos ástaigos socialinës aplinkos, rengiasi gyveni-
mui laisvëje – tenkinti poreikius ir siekti savo tikslø teisëtais bûdais ir priemonëmis. 

Antràjà socialinës reabilitacijos programos dalá sudaro individualus ir grupinis patai-
sos procesas. Individualus ir grupinis pataisos procesas apima visas ðio kodekso 137 
straipsnyje iðvardytas socialinës reabilitacijos formas: elgesio korekcijà; nuteistøjø socialiniø, 
dvasiniø ir kultûriniø poreikiø tenkinimà; pagalbà sprendþiant nuteistøjø problemas; kultûros, 
sporto ir kitus masinius renginius; paskatinimo priemoniø ir nuobaudø skyrimà. 

Svarbiausia iðtirti nuteistojo problemà, iðklausyti nuteistàjá (klientà), suprasti jo sunku-
mus, rûpesèius, ásigilinti á jø kilimo prieþastis. Kartu su nuteistuoju (klientu) aptarti problemos 
sprendimo alternatyvas ir priimamø sprendimø pasekmes, suplanuoti, kà nuteistasis (klien-
tas) turëtø daryti, kaip paðalinti sunkumø ir problemø prieþastis, kartu aptariant ir ávertinant jo 
problemos sprendimo bandymus. 

Pagrindiniai individualaus darbo sprendþiant nuteistøjø (klientø) problemas principai 
yra ðie: konfidencialumas (slaptumas); draudþiama duoti patarimus, o aptarti, kaip spræsti 
problemas, ir numatyti sprendimø pasekmes; ugdyti savarankiðkà màstymà; skatinti nuteis-
tojo atsivërimà, pasitikëjimà; vengti tardymo; nevertinti, nekaltinti nuteistojo, o bûti geru 
klausytoju (tai ypaè sumaþina átampà); skatinti iðsakyti savo jausmus; bûti empatiðkam, tole-
rantiðkam, skatinti keisti savo elgesá, savarankiðkai spræsti problemas; gerbti nuteistàjá 
(klientà), kaip asmenybæ. 

Grupiná pataisos procesà pagal uþsienio ðaliø patirtá (Kanados, Ðvedijos, VFR ir kt.) 
sudaro ávairios pataisos programos. Pavyzdþiui, kanadieèiai yra sukûræ tokias gyvenimo 
ágûdþiø programas: nuteistøjø paþinimo ágûdþiø formavimas; pykèio ir emocijø valdymas; 
integracija á bendruomenæ; gyvenimas be smurto; vyrø pykèio valdymas; moterø pykèio val-
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dymas; paþeidëjø rizikos grupës; prievartos elgesio korekcijos programa; darbas su nuteis-
taisiais, turinèiais seksualiniø, pripratimo prie alkoholio ir narkotikø problemø; tëvystës ágû-
dþiø formavimas; nuteistøjø uþ smurtinius nusikaltimus pataisos programa. Kai kurios pro-
gramos savo apimtimi gana didelës. Kanados ir Ðvedijos pataisos ástaigø Kognityviniø ágû-
dþiø formavimo programa sudaro 140 val. pataisos ástaigø darbuotojams ir 90 val. – nuteis-
tiesiems. Ðvedijos Nacionalinë kalëjimø ir probacijos tarnyba tvirtina, kad nuteistøjø, per-
pratusiø kognityviniø ágûdþiø programà, recidyvas tesudaro tik 2 procentus. 

Kadangi Lietuvos pataisos ástaigø programos tik kuriamos, iðanalizuokime VFR peni-
tenciniø ástaigø pataisos programos planà. 

Pagrindinës VFR kalëjimø pataisos programø kryptys yra ðios: 
1. Uþsienio pilieèiø konsultavimas asmeniniais, socialiniais, teisiniais klausimais iðsi-

aiðkinant atskirø penitenciniø ástaigø tarnybø veiklà, integracijos á visuomenæ problemas bei 
kooperacijà su uþsienieèiø konsultaciniais punktais, organizacijomis, institutais ir atskirais 
pilieèiais. 

2. Konsultavimas ðeimos klausimais: santykiø diagnostika; motyvacijos kûrimas; part-
neriðki santykiai; sutuoktiniø problemos ir vaikø ugdymas; socialiniø santykiø atkûrimas; pa-
simatymø su ðeima suteikimas; konsultacija ðeimos klausimais kartu su kitomis institucijo-
mis, esanèiomis uþ pataisos ástaigø ribø; Carito ir socialinës tarnybos seminarai vedusiems ir 
besituokiantiems nuteistiesiems. Vidinis ir iðorinis saugumas priklauso ne tik nuo santykiø 
pataisos ástaigoje, bet ir nuteistøjø santykiø su iðoriniu pasauliu. 

3. Ieðkiniø padengimas: formuoti nuteistøjø motyvacijà dël ieðkiniø padengimo; nu-
teistøjø ir darbuotojø konsultavimas dël ieðkiniø padengimo. 

4. Socialinë treniruotë: klientø parinkimas socialinei treniruotei; pasirengimas treni-
ruotei ir priemonës po treniruotës; parengiamieji pokalbiai dël treniruotës; bendradarbiavi-
mas su kitomis institucijomis dël treniruotës; socialinës treniruotës eiga. Treniruoèiø temos: 
kaip iðvengti kriminalinio elgesio; pinigai, jø panaudojimas; gyvenamasis plotas; darbas ir 
profesija; teisës ir pareigos; partnerystë ir socialiniai santykiai; sportas ir poilsis bei kita. 

5. Darbas su narkomanais: suteikiama lengvatø, tikrinama, ar narkomanai nevartoja 
narkotikø; atskirai apgyvendinami tie, kurie nori atsikratyti narkotikø priklausomybës, jiems 
taikoma psichoterapija. Parengiami socialiniai darbuotojai darbui su narkomanais. Ákuriama 
taryba, á kurià áeina: socialiniai darbuotojai, psichologai, poskyriø virðininkai, gamybos meist-
rai. Jei analizë rodo, kad nuteistasis vartoja narkotikus, jis pervedamas á grieþtesnes laikymo 
sàlygas. 

6. Socialinë terapija: pagrindinës priemonës – psichoterapija, profesinis mokymas ir 
bendrasis lavinimas, darbas, lengvatos, individuali ir grupinë psichoterapija; aptariami nu-
teistøjø konfliktai; leidþiamos – trumpalaikës iðvykos, laisvas áëjimas ir iðëjimas ið ástaigos, 
atostogos; perkëlimas á pusiaukelës namus. 

7. Konsultacinë pagalba nuteistiesiems: bendruomenës ámoniø ir tarnybø savanoriðka 
pagalba nuteistiesiems; nepilnameèiø konsultacija dël ásidarbinimo, psichologinë pagalba 
tam, kad nenaudotø jëgos, prievartos, iðmoktø spræsti konfliktus; socialinës treniruotës kur-
sai. Bendruomenës savanoriø pagalba: teisëjai, prokurorai, advokatai, socialiniai darbuoto-
jai, savivaldybës atstovai, mokytojai, suinteresuoti asmenys priskiriami nuteistiesiems, kad 
padëtø iðspræsti iðkilusias jø problemas. Tai numato ástatymas dël socialinës pagalbos as-
menims, turintiems ypatingø socialiniø problemø. Alkoholikai ir narkomanai á pusiaukelës 
namus nepriimami. 

8. Psichologinis konsultavimas: pagalba sprendþiant problemines ir konfliktines situa-
cijas, pavyzdþiui, socialiniai santykiai; komunikabilumas; agresyvumo kontrolë; alkoholio, 
narkotikø, azartiniø þaidimø priklausomybë; baudþiamas seksualinis elgesys; krizinës situa-
cijos. Darbas su bendruomene: visuomenës nuomonës formavimas apie pagalbà reabili-
tuojant nuteistuosius; darbas su nuteistaisiais, atliekanèiais bausmæ uþ smurtinius nusikalti-
mus; savanoriø átraukimas á nuteistøjø reabilitacijà; tarpininkavimas atkuriant humaniðkus 
santykius tarp nusikaltëlio ir aukos; bendradarbiavimas su prokuratûra, policija ir atitinka-
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momis sutaikymo institucijomis; átraukimas á visuomenei naudingà darbà, vieðuosius darbus; 
pagalba pakeièiant ar sutrumpinant areðto laikà.  

Laikoma, kad recidyvas – tai neiðspræstø socialiniø ir ekonominiø problemø pasekmë. 
9. Pataisos inspekcijø (pagalbos punktø uþdaviniai): sumaþinti ar pakeisti areðtà, pasi-

ûlant gyvenamàjá plotà, darbà, globà; sudaryti sàlygas nuteistøjø socializacijai ir resocializa-
cijai; ðalinti recidyvo ar kriminaliniø nusikaltimø prieþastis, suteikiant tikslingà pagalbà; su-
kurti sàlygas, kad galëtø gyventi nedarydami nusikaltimø (tiems, kurie nesumokëjo baudø, 
neintegravosi á visuomenæ, turi daug asmeniniø ir socialiniø problemø). 

Areðtuotøjø problemos: darbas, profesija, gyvenamøjø patalpø ir pinigø trûkumas, nu-
trûkæ socialiniai ryðiai, bûtinas poilsio organizavimas. 

Socialinës pagalbos priemonës, taikomos nuteistiesiems, yra ðios: paskatinimas nu-
statant ryðius su artimaisiais èia ir laisvëje, bendradarbiavimas su konsultaciniais, pagalbos, 
globos punktais, konsultacija dël skolø ir pagalba dël skolø sureguliavimo, palaikymas prieð 
iðëjimà á laisvæ, speciali pagalba sergantiems ir suþalotiems nuteistiesiems, pagalba teisi-
niais klausimais, kitos socialinës pagalbos priemonës. 

Pedagoginës priemonës: elementarûs pradiniai kursai, individuali pedagoginë pa-
galba, bendrojo lavinimo kursai, mokslas bendrojo lavinimo mokykloje, mokslas aukðtojoje 
mokykloje, mokslas eksternu, neakivaizdiniai kursai, vokieèiø kalbos kursai, uþsienio kalbø 
kursai, kitos pedagoginës priemonës. 

Nuteistøjø darbo ir profesinio mokymo priemonës: nuteistojo ádarbinimas, ádarbinimas 
pagal specialybæ, paskyrimas tvarkyti aplinkà, darbo terapija, profesinio parengimo kursai, 
profesinio tobulinimo kursai, kitos darbo ir profesijos ágijimo priemonës. 

Medicinos priemonës: speciali medicinos pagalba, perkëlimas á karantino patalpas, 
kitos medicinos priemonës. 

Bausmës atlikimo (vykdymo) priemonës: paskirstymas á gyvenamàsias patalpas, 
bendrininkø skyrius, skyrius nukentëjusiøjø, liudininkø, suskirstymas á patalpas dël kitø prie-
þasèiø, laisvo laiko uþëmimas, priëmimo ir saugumo priemonës, linkusiøjø pabëgti prieþiûra, 
agresyviø nuteistøjø prieþiûra, organizuotø nusikaltëliø grupuoèiø nariø prieþiûra, subkultû-
ros veiklos kontrolë, linkusiø nusiþudyti ar keistai besielgianèiø nuteistøjø prieþiûra, alkoho-
likø, narkomanø, piktnaudþiaujanèiø vaistais nuteistøjø prieþiûra, turinèiø priklausomybæ 
azartiniams þaidimams ir kitos priklausomybës nuteistøjø prieþiûra, ypatingos priemonës, 
lengvatø suteikimas ir nuteistøjø atostogos, perkëlimas á: atviro tipo pataisos ástaigà, pusiau-
kelës namus, pataisos inspekcijas (probacijos ir parolio tarnybas). 

Psichologinë pagalba nuteistiesiems: nuteistøjø psichodiagnostika ir psichologinë ko-
rekcija. 

Taigi pateikta Vokietijos Federacinës Respublikos nuteistøjø socializacijos programa 
[21] gali bûti naudinga kuriant Lietuvos pataisos programas. Lietuvos pataisos ástaigos yra 
sukûrusios bendro pobûdþio ugdymo: teisinio ðvietimo, sveikos gyvensenos, kûrybinio ug-
dymo, asmenybës korekcijos, dvasinio ugdymo ir kt. programas. 

Nuteistieji, pasibaigus adaptacijos laikotarpiui, patys pasirenka pataisos programas, 
kuriose jie numato dalyvauti. Tai paþymima Individualaus darbo su nuteistuoju knygelëje. 

Pataisos programas gali rengti ne tik pataisos ástaigø darbuotojai, bet ir valstybës bei 
savivaldybiø institucijos, ðvietimo ir mokslo ástaigos, bendruomenë, pavieniai asmenys, tu-
rintys atitinkamø þiniø ir ágûdþiø. Pataisos uþsiëmimai vyksta grupëmis. Nuteistøjø dalyvavi-
mas programose yra visokeriopai skatinamas.  

Treèiàjà programà sudaro nuteistøjø integracija á visuomenæ. 
Nuteistøjø integracija á visuomenæ prasideda jau pataisos ástaigose. Lietuvos Respubli-

kos Vyriausybës 1999 m. spalio 25 d. nutarimu Nr. 1179 patvirtintos „Nuteistøjø ir gráþusiø ið 
kardomojo kalinimo vietø, pataisos darbø ir socialinës bei psichologinës reabilitacijos ástaigø 
asmenø socialinës adaptacijos 2001–2003 metø programos“ [22]. 

Siekiant tobulinti Lietuvos nuteistøjø integravimo á visuomenæ programas, pateikiame 
Kanados pataisos tarnybos nuteistøjø integracijos á bendruomenæ programà [23]. Integra-
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cijos á bendruomenæ programa yra Kanados pataisos tarnybos gyvenimo ágûdþiø formavimo 
programos komponentas prieð paleidþiant nuteistuosius á laisvæ. Programa siekia pateikti 
informacijà bei suformuoti kai kuriuos ágûdþius, kurie palengvintø nuteistøjø integracijà á 
bendruomenæ. 

Programos filosofija. Nuteistiesiems integruotis á bendruomenæ po ilgo ákalinimo laiko 
nëra lengva. Siekiant nuteistiesiems palengvinti sugráþimà á bendruomenæ, bûtina jiems su-
teikti reikalingà praktinæ informacijà. Ði programa pateiks atsakymus á nuteistøjø klausimus 
ávairiomis temomis, susijusiomis su gyvenimu nuolat besikeièianèioje visuomenëje. 

Programos paskirtis. Programa skiriama nuteistiesiems, kurie po pusës metø, atlikæ 
bausmæ, iðeis á laisvæ arba bus lygtinai paleisti. 

Priėmimo į programą kriterijai. Integracijos á bendruomenæ programa yra Gyvenimo 
ágûdþiø programos sudedamoji dalis, nebûtina, kad nuteistieji dalyvautø kitose, pavyzdþiui, 
Kognityviniø ágûdþiø formavimo arba Pykèio ir kitø emocijø áveikimo programose. 

Ði programa taikoma individams, kuriems trûksta informacijos apie gyvenimà laisvëje, 
arba tiems, kurie turëjo integracijos á bendruomenæ sunkumø praeityje. 

Programos metodologija. Programa susideda ið devyniø moduliø (dalykø) ir apima 
septyniolika uþsiëmimø. Be to, yra vienas galutinis baigiamasis uþsiëmimas. Kiekvieno uþsi-
ëmimo trukmë – apytiksliai trys valandos. 

Rekomenduojamas grupës dydis yra nuo 8 iki 10 nuteistøjø. 
Programà gali pristatyti Kanados pataisos ir probacijos tarnybos darbuotojai, asme-

nys, dirbantys pagal sutartá, bei savanoriai. 
Programa yra pirminë informacija tiems, kurie neturi integracijos ágûdþiø. 
Taikomi ávairûs metodai: grupinë diskusija, pratimai maþose grupëse, atitinkamø 

vaidmenø atlikimas (ádarbinimas). 
Integracijos á bendruomenæ programa yra nuolat veikianti. Ne visi komponentai gali 

bûti tinkami ar reikalingi nuteistiesiems. Informacija ar þinios, ágytos vienoje sudëtinëje pro-
gramoje, nepriklauso nuo kitø daliø. 

Ikiprograminiai ir poprograminiai testai. Kiekvienas ið dalyviø ikiprograminius ir poprog-
raminius testus pildo atskirai devyniems Gyvenimo ágûdþiø programos moduliams, siekiant 
ávertinti programos efektyvumà. Testai parodo þiniø, gautø dalyvaujant specifiniuose modu-
liuose, kieká. Dalyviai taip pat apklausiami, ar liko patenkinti programa, o ið to sprendþiama, 
ar atskiras modulis atitinka nuteistøjø poreikius. 

Tikslai. Integracijos á bendruomenæ programa yra labiau orientuota á informacijà, o ne á 
procesà; jos bendras tikslas yra pateikti svarbià informacijà siekiant padëti nuteistiesiems 
sëkmingai integruotis á bendruomenæ. Taip pat formuojami ágûdþiai, susijæ su mokëjimu 
naudotis pinigais ir ásidarbinimu. 

Integracijos á bendruomenæ programà sudaro ðie devyni temø moduliai: 
 

Temų moduliai 
Užsiėmimų 

skaičius 
Ásidarbinimo ir darbo ieðkojimo ágûdþiø 5 
Mokëjimo naudotis pinigais 1 
Nuteistojo lavinimo 2 
Bûsto suradimo 1 
Prieðlaikinio paleidimo taikymo 1 
Sveikatos ir mitybos 2 
Seksualinio ðvietimo 2 
Azartiniø loðimø prevencijos 1 
Laisvalaikio leidimo 2 

 
Programos apibendrinimas. Nëra nuolatiniø programos komponentø. Jei nuteistasis 

dar turi prisitaikymo problemø konkreèioje srityje, jam reikëtø dar kartà pasirinkti reikalingà 
modulá. 
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Integracijos á bendruomenæ programa yra Gyvenimo ágûdþiø programos sudëtinë da-
lis. 

Gyvenimo įgūdžių programa. Ði programa susideda ið ðeðiø atskirø programø, nu-
kreiptø á nuteistøjø poreikiø tenkinimà atliekant bausmæ. Tie poreikiai gali bûti susijæ su lais-
vës atëmimo ástaiga bei bendruomene. Gyvenimo ágûdþiø programa susideda ið ðiø daliø: 
Kognityviniø ágûdþiø formavimo programa (esminis komponentas), Gyvenimas be smurto, 
Tëvystës ágûdþiø formavimo, Laisvalaikio praleidimo, Pykèio ir emocijø valdymo ir minëtos 
Integracijos á bendruomenæ programos. 

Gyvenimo ágûdþiø programa grindþiama kognityviniu nusikalstamumo prevencijos bei 
nuteistøjø reabilitacijos modeliu, kuris siekia suformuoti nuteistiesiems tokius ágûdþius bei 
vertybes, kurie, moksliniø tyrimø duomenimis, yra reikalingi prosocialinei adaptacijai. Kog-
nityvinis modelis, kilæs ið sisteminës analizës duomenø, rodanèiø, kokie poþiûriai bei meto-
dai yra tinkamiausi dirbant su nuteistaisiais, taip pat pateikia loginá pagrindà tiek Kognityvinių 
įgūdžių, tiek kitoms gyvenimo ágûdþiø programoms bei priemones siekti kiekvienos progra-
mos tikslų. Atskiros gyvenimo ágûdþiø programos atspindi kritiðkiausias nuteistøjø poreikiø 
sritis ir padeda jiems sëkmingai integruotis á visuomenæ. 

Pataisos tarnybos darbuotojų, vadovaujančių programai, treniruotė. Pirmiausia paren-
giami pataisos tarnybø darbuotojai. Juos rengia personalo, atsakingo uþ Gyvenimo ágûdþiø 
programà, treneris. Treniruoèiø uþsiëmimai vedami pagal regionus patalpose, kurias pa-
renka regioninis vadybininkas, atsakingas uþ gyvenimo ágûdþiø programas. 
 

Minimalios personalo rengimo programos 
 

Kognityvinių įgūdžių formavimas. Treniruotë trunka 11 dienø ir jà sudaro ðie elementai: 
supaþindinimas su kognityviniø ágûdþiø treniruote ir kognityviniu nusikalstamumo prevenci-
jos bei nuteistøjø reabilitacijos modeliu, supaþindinimas su kognityviniø ágûdþiø treniruotës 
programos vadovu, ávadas á problemø sprendimà, problemø sprendimo elementø pristaty-
mas, ávadas á vertybiø sustiprinimà, vertybiø sustiprinimo elementø pristatymas, ávadas á 
kognityvinius pratimus, ávadas á kûrybiná màstymà, kûrybinio màstymo elementø pristaty-
mas, pykèio ir kitø emocijø valdymas, ávadas á derybø ágûdþius, ávadas á socialinius ágûdþius, 
bendras supratimas apie nuteistøjø priëmimo á programà kriterijus ir programos ávertinimo 
procedûrà, ávadas á kritiná màstymà, kritinio màstymo elementø pristatymas. 

Tėvystės įgūdžių formavimas. Treniruotë trunka 5 dienas ir jà sudaro ðie elementai: 
ávadas á tëvystës ágûdþiø formavimo kursà, ðeima, vaiko vystymasis, tëvystës stiliai, poreikiai, 
þiûrëjimas ir klausymas, saviraiðka, problemø sprendimas, rûpinimasis, tëvystë, motinystë, 
prievarta, emocijø valdymas, disciplina, vertybës, bendras supratimas apie nuteistøjø prië-
mimo á programà kriterijus ir programos ávertinimo procedûrà. 

Gyvenimo be smurto treniruotė. Treniruotë trunka 5 dienas ir jà sudaro ðie elementai: 
vaidmenø pasiskirstymas ðeimoje: vyrai, tëvai, þmonos, motinos ir vaikai, moterø, vyrø, vaikø 
ávaizdþiai visuomenës informavimo priemonëse, tëvystë, vaikai, smurto ðeimoje apibûdini-
mas, jëga ir kontrolë, normalûs santykiai, seksualumas ir intymumas, jausmø kalbos iðmo-
kimas, prievartos kontrolës alternatyvø ieðkojimas, bendras supratimas apie nuteistøjø prië-
mimo á programà kriterijus ir programos ávertinimo procedûrà. 

Laisvalaikio praleidimo treniruotė. Treniruotë trunka 5 dienas ir jà sudaro ðie elementai: 
ávadas á laisvalaikio ir nusikalstamumo ryðá, ávadas á laisvalaikio praleidimo programà, laisva-
laikio samprata, laisvalaikio trukdþiai, laisvalaikio nauda, galimybiø paþinimas, laisvalaikio 
planavimas, nauja laisvalaikio veikla, bendras supratimas apie nuteistøjø priëmimo á pro-
gramà kriterijus ir programos ávertinimo procedûrà. 

Nuteistųjų parinkimas. Nuteistieji gali bûti priimti á gyvenimo ágûdþiø programas tik pa-
gal pataisos tarnybos darbuotojø siuntimà, pagrástà nuteistojo pataisos planu ir programos 
atrankos kriterijais. 

Në vienas nuteistasis negali du kartus baigti gyvenimo ágûdþiø programos. 
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Nuteistieji, kuriems bûdingi organinio smegenø sindromo ar protinio atsilikimo sim-
ptomai bei ribotø supratimo sugebëjimø asmenys negali bûti átraukiami á gyvenimo ágûdþiø 
programas. 

Norintiems dalyvauti gyvenimo ágûdþiø programose asmenims nëra iðsilavinimo 
(skaitymo ar raðymo lygio) reikalavimø. 
 

Gyvenimo ágûdþiø programos pristatymas 
 

Programos intensyvumas, tvarka ir trukmė. Gyvenimo ágûdþiø programos pateikiamos 
visos ir tam tikra tvarka. Gyvenimo ágûdþiø programos dalys negali bûti pateikiamos kaip 
kitos programos dalis arba kaip sutrumpinta tos paèios programos versija. Kiekvienos gyve-
nimo ágûdþiø programos pristatymas trunka apie du valandinius uþsiëmimus ir per dienà 
vienai grupei gali bûti pravestas tik vienas konkreèios programos uþsiëmimas. Kiekvienos 
programos uþsiëmimø skaièius per savaitæ svyruoja nuo dviejø iki penkiø. Taèiau kiekviena 
programa turi ir savo standartus. 

Grupės dydis. Optimalus grupës dydis kiekvienai ið gyvenimo ágûdþiø formavimo pro-
gramø yra 8 nuteistieji (gali svyruoti nuo 4 iki 10 nuteistøjø). Jei grupëje maþiau nei 4 nuteis-
tieji, ji paleidþiama. Maþiausia riba nustatoma remiantis tuo, kad siekiant, kad grupës nariai 
bendrautø, turi bûti tam tikras individø skaièius. Gyvenimo ágûdþiø formavimo programos 
nenaudingos, jei grupë maþesnë negu 4 nariai.  

Taigi mes apþvelgëme nuteistøjø socialinës reabilitacijos teorijà. Norëdami nustatyti 
nuteistøjø socialinës reabilitacijos ypatumus per paskutinius trisdeðimt metø, atlikome patai-
sos ástaigø darbuotojø tyrimà 1971 ir 2000–2002 metais.  

Visø pirma tyrëme hipotezæ, kad socialinë reabilitacija priklauso nuo pataisos ástaigø 
darbuotojø ir nuteistøjø empatiðkø santykiø. Iðnagrinëjus psichopedagoginæ literatûrà ðiuo 
klausimu galima teigti, kad nuteistøjø socialinës reabilitacijos pagrindà sudaro pataisos 
ástaigø darbuotojø ir nuteistøjø empatija. Ar pataisos ástaigos darbuotojai (PÁ) ir nuteistieji yra 
empatiðki? Norëdami iðtirti PÁ darbuotojø empatijà, pataisos ástaigø darbuotojø papraðëme 
atsakyti á klausimà „Dël ko Jûs labiausiai iðgyvenate pataisos ástaigoje?“. 

1971 m. 200 pataisos ástaigø darbuotojø paþymëjo, kad labiausiai iðgyvena dël to, 
kad: bûtø sugrieþtintas nuteistøjø reþimas, taikomas suðaudymas þmogþudþiams; nuteistieji 
pataisos ástaigose bûtø suskirstyti á bûrius pagal nuteistøjø moralæ ir pasitaisymo laipsná, 
sveikatà; laikas, praleistas bausmës izoliatoriuje, nebûtø áskaitytas á bausmë laikà; visuome-
ninës organizacijos bûtø pajungtos nusikaltimø profilaktikai, ypaè atkreipiant dëmesá á be-
saiká alkoholio vartojimà; bûtø sutrumpintas nuteistøjø bausmës laikas; sustiprintas individu-
alus darbas su nuteistaisiais; áþeidþiamo pobûdþio nuteistøjø skundai nebûtø iðsiunèiami; 
nebûtø leidþiam kreiptis á tarptautines organizacijas, Raudonàjá Kryþiø, dvasininkus – nuteis-
tieji galëtø skøstis tik kolonijos virðininkui; bûtø padidintas atlyginimas bûriø virðininkams; 
padidinta parama atlikusiems bausmæ sprendþiant ádarbinimo ir mokslo problemas; nuteis-
tiesiems bûtø suteikta galimybë atlikti bausmæ laisvosiose statybose; administracijai bûtø 
suteikta teisë kartu su stebëjimo komisija tarpininkauti teismui pakeièiant reþimà á ypatingàjá; 
nuteistieji, neávykdæ iðdirbio normø, netektø teisës pirkti produktø parduotuvëje; bûtø 5 rub-
liais padidintas produktø pirkimas parduotuvëse; nuteistiesiems, kurie ávykdo iðdirbio nor-
mas, bûtø iðskaièiuota ne 50, o tik 25 proc. privalomø iðskaitø ið darbo uþmokesèio; trum-
palaikiai pasimatymai bûtø suteikti tik su giminëmis; laiðkus galëtø raðyti tik giminëms; nu-
teistieji negalëtø ásigyti kriminalistikos knygø; pataisos ástaigos bûtø statomos toliau nuo 
miesto ir gyvenvieèiø tam, kad nuteistieji negalëtø palaikyti nelegaliø ryðiø; bûtø ávesta bau-
dþiamoji atsakomybë uþ savæs þalojimà ir lëðos uþ gydymà bûtø iðskaièiuotos ið nuteistojo; 
lygtinai paleistieji, nesilaikantys ástatymø, bûtø sugràþinti á pataisos ástaigas atlikti likusios 
bausmës; sumaþintas nuteistøjø skaièius bûryje iki 50; nuteistøjø apsauga perduota patai-
sos ástaigø pareigûnams; sunkiai perauklëjamiesiems bûtø pratæstas bausmës laikas; page-
rinta nuteistøjø psichoterapija; á nuteistøjø pataisos procesà bûtø átraukiami aukðtøjø mo-
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kyklø studentai; ávestas nuteistøjø lytinis auklëjimas; pakeista dalis pataisos ástaigø darbuo-
tojø kaip nepasirengusiø darbui; visi pataisos ástaigø darbuotojai bûtø aukðtos moralës; nu-
teistiesiems bûtø sumaþintas pasimatymø, siuntiniø, perdavimø skaièius, kad nuteistieji pa-
justø, kad tai kolonija; visi nuteistieji bûtø priversti dirbti ir mokytis; á pataisos procesà bûtø 
átraukti kontrolieriai; nebûtø rodomi smurtiniai kino filmai; bûtø sumaþinta bûrio dokumenta-
cija ir liktø daugiau laiko bendrauti su nuteistaisiais; nëra vientisos pataisos sistemos; neat-
liekamas pataisos mokslinis darbas; nuteistieji galëtø laisvai þiûrëti televizoriø; bûtø ávesta 
kolektyvinës atsakomybës sistema; bûtø gerinamos nuteistøjø buities ir darbo sàlygos; bûtø 
sustiprinta milicijos kontrolë, gráþusiems ið pataisos ástaigø; bûtø stiprinami ryðiai su ðeima; 
geriau bûtø dirbama su narkomanais ir alkoholikais; uþ valstybinio turto grobstymà plaèiau 
bûtø taikomos baudos, o ne laisvës atëmimas. 

Visi pataisos ástaigø darbuotojø iðgyvenimai buvo suskirstyti á: egocentriðkus, pyktá 
nuteistiesiems ir empatijà. 

Pateikiame 1971 m. pataisos ástaigø darbuotojø iðgyvenimø lentelæ. 
 

  1  l e n t e l ë  
 

Pataisos ástaigø darbuotojø iðgyvenimai % 
Egocentriðki 2 
Pyktis nuteistiesiems 35 
Empatija nuteistiesiems 25 
Kiti iðgyvenimai 38 

 
Taigi 35 proc. pataisos ástaigø darbuotojø iðgyvenimø sudaro pyktis nuteistiesiems – 

noras grieþtinti reþimà; 25 proc. – empatiðki iðgyvenimai; 2 proc. – egocentriðki iðgyvenimai; 
kiti iðgyvenimai sudaro 38 procentus.  

Apibendrinæ tyrimo rezultatus galime konstatuoti, kad PÁ darbuotojai ásitikinæ, kad nu-
teistøjø socialinë reabilitacija pasiekiama per nuteistøjø reþimo – gyvenimo ir darbo sàlygø 
grieþtinimà. 

Paanalizuokime pataisos ástaigø darbuotojø iðgyvenimus 2000–2002 metais. Labiau-
siai pataisos ástaigø darbuotojai iðgyvena dël maþø atlyginimø; dël darbuotojø saugumo; 
kad socialiniams darbuotojams suteikta per maþa teisiø, blogos darbuotojø darbo sàlygos; 
pataisos ástaigø vadovai nepasitiki socialiniais darbuotojais; per daug didelës nuteistøjø lais-
vës ir teisës; nepakankamas pataisos ástaigø tarnybø bendradarbiavimas; pataisos ástaigø 
tarnybos nevienodai reikalauja ið nuteistøjø; valstybinës institucijos per daug dëmesio skiria 
nuteistøjø skundams; per daug nereikalingø dokumentø; nuteistieji tampa vis agresyvesni; 
dalis pataisos ástaigø darbuotojø nesàþiningi; pataisos ástaigose trûksta psichologø ir 
psichiatrø; socialiniams darbuotojams trûksta kompetencijos, sprendþiant nuteistøjø klausi-
mus; nepakankamai rûpinamasi nusikaltimo aukomis; daugëja nuteistøjø narkomanijos ir 
ÞIV problemø; maþai ádarbinta nuteistøjø. Pateikiame 2000–2002 m. pataisos ástaigø dar-
buotojø iðgyvenimø lentelæ. 
 
    2  l e n t e l ë  
 

Pataisos ástaigø darbuotojø iðgyvenimai % 
Egocentriðki 50 
Pyktis nuteistiesiems 17 
Empatija nuteistiesiems 33 

 

Ið lentelës matyti, kad, palyginti su 1971 m., ðiuo metu gerokai padidëjo pataisos 
ástaigø darbuotojø egocentriðki iðgyvenimai (nuo 2 iki 50 proc.), susijæ su jø problemø 
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sprendimu. Gerokai sumaþëjo pataiso ástaigø darbuotojø pyktis nuteistiesiems (nuo 35 iki 17 
proc.), padidëjo pataisos ástaigø darbuotojø empatija nuteistiesiems (nuo 25 iki 33 proc.). 

Tyrimai parodë, kad iðkelta hipotezë ið dalies pasitvirtino, nes pataisos ástaigø dar-
buotojø empatija nuteistiesiems didëja ir maþëja pyktis nuteistiesiems. Taèiau paskutiniu 
metu ryðkiai padidëjo PÁ darbuotojø egocentriðki iðgyvenimai, susijæ su jø paèiø problemo-
mis.  

Iðtyræ nuteistøjø iðgyvenimus 2000 m. gavome tokius rezultatus (þr. 3 lentelæ): 
 

3  l e n t e l ë  
 

Nuteistøjø iðgyvenimai 2000 m. 
Egocentriðki 26% 
Pyktis: 67% 

pataisos ástaigos darbuotojams 33% 
ástatymams 21% 
teismams 8% 
kitiems þmonëms 5% 
Empatija: 7% 
pataisos ástaigø darbuotojams 0% 
ðeimos nariams 5% 
kitiems þmonëms 2% 

 

Taigi nors pataisos ástaigø darbuotojø empatiðkumas didëja, taèiau nuteistøjø empatija 
pataisos ástaigos darbuotojams yra nulinë ir labai didelis nuteistøjø pyktis darbuotojams – 67 
proc. Tai labai apsunkina socialinës reabilitacijos procesà, maþina jo efektyvumà. 

Iðtyræ antràjá hipotezës teiginá – socialinë reabilitacija, susijusi su nuteistøjø poreikiø 
patenkinimu dirbant, nustatëme, kad nuteistøjø, patenkintø darbu, tarpusavio santykiai yra 
teigiami, ir atvirkðèiai – nuteistieji, nepatenkinti darbu ir darbo rezultatais, negalintys nors mi-
nimaliai realizuoti savo poreikiø dirbdami, neigiamai þiûri á socialinæ aplinkà, darbuotojus ir 
kitus nuteistuosius, yra agresyvûs ir konfliktiðki. Daugelis nuteistøjø, patenkintø darbu, gailisi 
kad padarë nusikaltimà, palaiko santykius su giminëmis, stengiasi pasitaisyti. Jø savæs verti-
nimas sutampa su socialiniø darbuotojø vertinimu, teigiama charakteristika, ir atvirkðèiai – 
nuteistieji, nepatenkinti darbu, neprisipaþásta kaltais, neigia socialiniø darbuotojø vertinimus, 
paþeidinëja reþimà ir visiðkai nesistengia keistis. 
 
 

Iðvados ir nuteistøjø socialinës reabilitacijos kryptys 
 

1. Tyrimai parodë, kad pataisos ástaigø darbuotojø poveikį nuteistiesiems bûtina keisti á 
konstruktyvią sąveiką, á nuteistøjø mokymà spræsti asmenines ir socialines problemas. 

2. Kadangi areðto bausmë neveiksminga, todël remiantis Europos Tarybos Ministrø 
Komiteto rezoliucija (73) 17 dël trumpam terminui nuteistø suaugusiø nusikaltëliø ji turëtø 
bûti pakeista á probacijà, siunèiant klientus á pataisos inspekcijas: gerokai sumaþëtø lëðos 
jiems iðlaikyti, asmuo nebûtø laikomas socialiniu „nusikaltëliu“; pataisos inspekcijose daug 
palankesnës sàlygos jø socialinei reabilitacijai. 

3. Iðkelta hipotezë, kad socialinë reabilitacija priklauso nuo pataisos ástaigø darbuotojø 
ir nuteistøjø empatiðkø santykiø, ið dalies pasitvirtino: PÁ darbuotojø empatija nuteistiesiems 
didëja ir maþëja pyktis nuteistiesiems, taèiau paèiø nuteistøjø empatija PÁ darbuotojams yra 
nulinë ir iðlieka didelis nuteistøjø pykèio procentas (67). Tai labai apsunkina socialinës reabi-
litacijos procesà. Dël tos prieþasties viena ið pataisos ástaigos darbuotojø veiklos krypèiø – 
nuteistøjø empatijos ugdymas. 
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4. Tyrimai parodë, kad kita hipotezës prielaida, jog nuteistojo asmenybës poreikiø 
patenkinimas dirbant skatina nuteistøjø socialinæ reabilitacijà, uþtikrina visuomenës sau-
gumà ir nusikaltimø profilaktikà. Tai nubrëþia kità labai svarbià nuteistøjø socialinës reabilita-
cijos kryptá: ádarbinti visus nuteistuosius, suteikti jiems galimybæ doru darbu, o ne nusikal-
timu patenkinti savo poreikius, uþtikrintø visuomenës saugumà ir gerokai sumaþintø nusi-
kalstamumà. 
 
 

♦♦♦ 
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SUMMARY 
 

This article treats with theory and practice of inmate's social rehabilitation from 1971 (when 
the Correctional Code was initiated) to 2002 (when the Punishment Code was initiated). 

In the Correctional Code social rehabilitation was called correction and reduction of inmates 
but it was only a declaration because there were too many of them and the correction was not 
possible. The researches (from 1971 1990) showed that the main officer's actions included 
prohibitions and more stiffen regime. Now, when the Punishment Code is in force, correction and 
education of inmates is changed by rehabilitation but the title of the Code is still pointed to the 
punishment. 

The aim of this article is to analyze results of research and anticipate perspective of social 
rehabilitation of inmates and officer's readiness and assumptions for rehabilitation. Rehabilitation: 
„Process of seeking to improve a criminals character and outlook so that he or she can function in 
society without committing other crimes“ [3, p. 1290]. 

Social rehabilitation of inmates is a process of interaction between officer's of correctional 
institutions, community, institutions of society etc. and inmates which helps to restore a good 
reputation of inmates and human relationship between criminals and victims, compensation of 
material damage, to restore human rights, to strike previous convictions and to prepare the inmate for 
integration to society that he could be useful personality for himself, his family and society. Social 
rehabilitation is a part of education and socialization. The research’s hypothesis: effectiveness of 
inmate's social rehabilitation and public security depends on:  

1) empathetic relations between employees of penitentiary institutions and inmates; 2) 
satisfaction of inmate's needs by working. 

Results of the research. All Lithuanian penitentiary institutions employee’s experiences in 1971 
were divided in egocentric –2 %; anger – 35 %; empathy – 25%; and other experiences – 38 %. In 
2002 the results of researches have changed very much: egocentric – 50 %, anger for inmates – 17%; 
empathy – 33 %. The employee's egocentric experiences enlarged from 2 to 50 %. It shows that 
personal problems of employees increased. It is very important that employee's anger reduced from 35 
to 17 % and empathy increased from 25 to 33 %. It shows that European penitentiary structures 
influenced employee's of Lithuanian penitentiary system. Although the results of inmates experiences 
shows that empathy of inmates to employees in correctional institutions in 1971 and in 2002 is stable 
and equal to zero percent. Recently the main task of social rehabilitation is inmate's empathy's 
training. 

The second proposition – inmate's needs satisfaction by working – fully confirmed. 
By observation, bibliographical data analysis, questioning, summary of independent 

characteristics, educational experiment and statistical methods we can confirm that those inmates 
who satisfy their needs by work have positive attitudes towards each other, positive relationship even 
with prison's wardens and tries to participate actively in social rehabilitation. 

The main directions of social rehabilitation are: 
1. To exchange one-way relationship (which are the part of the present theory's of 

behaviourism) to constructive interaction between employees and inmates. This is one of successful 
social rehabilitation conditions. 

2. Penitentiary institutions employees’ empathy to inmates is growing up but inmate's empathy 
to employees is equal to zero percent. The main task of inmate's social rehabilitation is empathy's 
training. 

3. The satisfaction of inmates needs optimize their social rehabilitation by working. 


