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ЧАСТ 1: ПРЕГЛЕД НА ЛИТЕРАТУРАТА 

 
Международният пакт за граждански и политически права е многостранен договор, приет от 

Общото събрание на Организацията на обединените нации на 16 декември 1966 г. и влязъл в 

сила на 23 март 1976 г. в съответствие с член 49 от пакта. Този договор е в съответствие с 

Всеобщата декларация за правата на човека и задължава страните по него да зачитат 

гражданските и политическите права на лицата, включително на тези в пенитенциарната 

система. В член 10.3 се посочва, че "пенитенциарната система включва третиране на 

затворниците, чиято основна цел е тяхното поправяне и социална рехабилитация". По този 

начин договорът изисква затворите да се фокусират върху реформирането и социалната 

рехабилитация, а не върху наказанието (Служба на Върховния комисар на ООН по правата на 

човека, 2021 г.). Всяко национално или регионално правителство е приложило законодателни 

или други мерки в съответствие с разпоредбите на договора. Като пример може да се посочи, 

че правителството на Фландрия - северният, холандскоговорящ регион на Белгия - е одобрило 

Указ за организацията на помощта и услугите за затворниците, който е влязъл в сила на 21 

април 2013 г. Правителството на Фландрия е предоставило редица услуги, за да улесни 

успешното завръщане в обществото, като тези услуги включват предложение за спорт, култура, 

образование, заетост, социални грижи и здравеопазване в рамките на стените на затвора. В 

този указ целите на помощта и услугите са описани по следния начин: 1) стимулиране на 

саморазвитието на лишения от свобода; 2) възстановяване на социалното, релационното и 

психологическото равновесие на лишения от свобода; 3) ограничаване на негативните 

последици за лишения от свобода и неговата/нейната непосредствена социална среда, 

причинени от и по време на задържането; 4) насърчаване на интеграцията и участието в 

обществото след периода на задържане; 

5) стимулиране на процеса на възстановяване между извършителя, жертвата и обществото; и 

6) ограничаване на вероятността от повторение на престъплението (Фламандско правителство, 

2013 г.). 

 
Перспективата за предоставяне на услуги, които оформят целта и смисъла на живота на 

човека, е в съответствие с модела за рехабилитация на правонарушители "Добър живот" (GL- 

модел), разработен от Уорд и Стюарт (2003 г.). Разликата между GL-модела и други по- 

традиционни подходи към дезистенцията, като например модела "Риск, нужда, отзивчивост" 

(RNR-модел) на Andrews и Bonta (2010), е, че лечението на правонарушителите не се 

съсредоточава само върху управлението на рисковите фактори. GL-моделът е алтернативен 

подход, който се фокусира върху вътрешните потребности на правонарушителите. Макар че и 

двата теоретични модела предлагат възможност да се погледне на рехабилитацията от друга 

гледна точка (т.е. управление на потребностите срещу управление на рисковете), изглежда, че 



 

участието в свободното време, което може да бъде - но не е ограничено - спортни дейности, е 

важно. GL-моделът се състои от списък с първични блага, които по същество са дейности, 

преживявания или състояние на духа, към които индивидите се стремят заради личния си 

интерес, тъй като те увеличават чувството им за удовлетвореност и щастие (Ward & Stewart, 

2003). Едно от тези първични блага на GL-модела е свързано с високи постижения в работата, 

спорта и забавленията (Noom & Van den Berg, 2019). Според модела RNR, който се фокусира 

предимно върху управлението на рисковете, изглежда, че неучастието в дейности през 

свободното време - включително спорт - се признава за един от четирите умерени рискови 

фактора за криминално поведение и рецидив. Въпреки различните теоретични перспективи и 

двата модела показват, че дейностите през свободното време (като спорта) могат да играят 

решаваща роля в рехабилитационните услуги за лишени от свобода. Съгласно основния закон 

за затворите и правния статут на лишените от свобода в Белгия (вж. член 79 § 1) всеки 

затворник има право на поне 2 часа спорт седмично. Въпреки съществуващото правно 

основание в Белгия и други страни партньори по проекта SPPF, това е стандарт, който рядко се 

постига. Това отчасти се дължи на липсата на спортна инфраструктура и съоръжения. Но 

спортът също така е ниско в списъка с приоритети поради постоянната пренаселеност в 

повечето затвори (Grégoire, 2016). 

 

През 2018 г. в страните от Европейския съюз броят на затворниците е бил 111 на 100 000 

жители (Евростат, 2020 г.). Въпреки че броят на затворниците е намалял от 2012 г. насам, 

условията зад стените на затворите остават проблематични (Norman, 2020) и в някои държави 

продължават да се наблюдават високи нива на пренаселеност (Eurostat, 2020). Условията в 

местата за лишаване от свобода водят до влошаване на физическото и психическото здраве на 

затворниците (Maschi, Viola & Koskinen, 2015; Psychou et al., 2019). В сравнение с общото 

население затворниците са с по-висок риск от сърдечносъдови заболявания, затлъстяване, 

хипертония, диабет, остеопороза и други заболявания (Psychou et al., 2019). Многобройни 

проучвания показват връзката с употребата на наркотици, злоупотребата с алкохол, честото 

пушене и липсата на физическа активност (Fazel & Baillergeon, 2011; Fischer, Butt, Dawes, Foster 

et al., 2011). Липсата на физическа активност е свързана и с по-негативно психологическо 

състояние на затворниците (Psychou et al., 2019). Затворниците са по-склонни да изпитват 

тревожност (Boothby & Clements, 2000), стрес и депресия (Plugge, Douglas & Fitzpatrick, 2006), 

както и ниско самочувствие (Amuche & Mayange, 2013), агресия (Haney, 2001), скука и самота 

(Jamieson & Grounds, 2005). 
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Лицата, живеещи в местата за лишаване от свобода, по същество са изключени от основното 

общество. Те губят своето имущество, социални контакти, работа, образование и 

самочувствие, а според Hobfoll и колеги (1996 г.) тази загуба е пряко свързана с преживяването 

на физически, психологически и емоционален стрес. Maschi, Viola и Koskinen (2015 г.) стигат до 

заключението, че затворниците изпитват стрес поради раздялата със семействата си, лошото 

хранене и здравеопазване и липсата на организирани дейности. Тези дейности (които могат да 

бъдат - но не се ограничават до - спортни дейности) са възможност за затворниците да се 

откъснат от нещата и да прилагат стратегии за справяне със стреса и травматичните 

преживявания (Maschi, Viola and Koskinen, 2015). Прави се разграничение между фокусирано 

върху проблема справяне, при което затворникът ще се опита да промени ситуацията, и 

фокусирано върху емоциите справяне, при което затворникът се опитва да възприеме 

стресовата ситуация по различен начин (Folkman & Lazarus, 1980). 

 

Спорт в затвора: Систематичен преглед на академичната литература 

 

Систематичният преглед на научната литература разкри 8 статии, в които се изследва дали 

спортът в затвора може да допринесе за психичното благополучие, промяна в нагласите и/или 

поведението на затворниците (вж. Таблица 1). Тази селекция от статии е частично извлечена от 

212 статии, намерени чрез базите данни Web of Science и SPORTDiscus, от които бяха избрани 5 

статии. Бяха включени и три допълнителни статии от други източници. Статиите са публикувани 

в периода между 2010 и 2020 г. Всяко проучване е описано накратко. 

 

Таблица 1. Избор на статии в рецензирани списания, публикувани в периода 2010-2020 г., 

които изследват дали спортът в затвора влияе върху благосъстоянието, нагласите и/или 

поведението на затворниците
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1. Проучването на Welland et al. (2020) разглежда ефекта от тренировъчна програма по ръгби 

като рехабилитационна програма в институция за млади правонарушители в Обединеното 

кралство. Четиридесет и шест млади пълнолетни мъже са разпределени на случаен 

принцип в две групи: участващи в 8-седмична интензивна програма за обучение по ръгби и 

такива, които не са участвали. Беше приложен изследователски план със смесени методи. 

Бяха събрани количествени данни с помощта на инструмент за измерване на 

криминалните нагласи (включващ скали за насилие, право, антисоциални намерения и 

нагласи към другите затворници). Въпросниците бяха предоставени на участниците в 

началото на интервенцията и в края на последната седмица, като се използваха 

предварителни и последващи тестове. Количествените резултати не показаха значителна 

промяна в прокриминалните нагласи преди и след програмата за обучение по ръгби. 

Качествените данни обаче предоставиха повече информация. Качествените данни бяха 

събрани чрез интервюта (с участници и неучастващи), които се проведоха през втората 

половина на 8- седмичната програма, и чрез фокус групи (само с участници), организирани 

през последната седмица на програмата. Въпросите се отнасяха до възгледите на 

респондентите за спорта и участието, опита в програмата по ръгби, самовъзприемането и 

нагласите към повторното извършване на престъпление и освобождаването. Качествените 

резултати показват, че програмата за обучение по ръгби е създала чувство за 

принадлежност сред участниците, улеснила е социализацията между затворниците, 

предоставила е възможност за разрешаване на конфликти и е насърчила положителното 

здравословно поведение. Положителните резултати са свързани и с установяването на 

механизми за справяне, тъй като играта на ръгби осигурява продуктивен и контролиран 

начин за освобождаване от напрежението. 

2. Проучването на Psychou et al. (2019) разглежда ефекта на програма за физически 

упражнения върху качеството на живот и самооценката на затворниците в поправителния 

дом в Гревена, Гърция. Шестдесет мъже затворници са разпределени на случаен принцип 

в две групи (една експериментална и една контролна група). Експерименталната група е 

участвала в 12-седмична тренировъчна програма, която е включвала три едночасови сесии 

всяка седмица. Седмичните занятия включваха: 1) кръгова тренировка за устойчивост 

(включваща например коремни преси, набирания и гръдна преса), 2) спортни 

дейности(включващи например баскетбол, хандбал и волейбол) и 3) традиционни гръцки 

танци. Контролната група не е участвала в програмата за упражнения. Всички лишени от 

свобода попълват скали за качество на живот и самочувствие, като се използва дизайнът 

на предварителния и последващия тест. Резултатите разкриват значително повишаване на 

физическото здраве, психическото здраве и самооценката сред затворниците, които са 

завършили програмата за упражнения. Те съобщават, че изпитват по-малко проблеми с 
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ежедневните дейности и се чувстват по-силни и енергийни. Беше направено заключението, 

че участието в упражнения и спорт може да помогне на затворниците да се справят с 

условията в затвора и да подобри нивото на самочувствие. 

3. Проучването на Castillo-Algarra et al. (2019) изследва въздействието на 13-седмична 

футболна програма върху затворници в испански затвор. Тридесет затворници са участвали 

в седмична футболна сесия, която е продължила три часа и е била организирана от 

треньор, който е имал диплома по физическо възпитание и е бил квалифициран като 

футболен треньор. По време на всяко занятие треньорът отделял време за разговор с 

участниците в началото, за да обсъди организационни въпроси, а в средата и в края - за да 

обсъди спазването на правилата и нагласите и поведението на групата и/или затворниците. 

Качествените данни бяха събрани чрез интервюта със служители на затвора (n = 21) и 

затворници, участващи във футболната програма (n = 9), както и чрез наблюдение на 

участниците, записващо дискусиите между треньора и затворниците от страната на 

футболното игрище. Футболната програма се възприема като програма, която предава 

ценности като солидарност, работа в екип, отговорност и спазване на правилата. 

Затворниците потвърждават, че тя е разсейвала ежедневието в затвора и е засилвала 

социалните отношения между затворниците и хората извън стените на затвора. 

Методологията и профилът на треньора, който се фокусира върху насърчаването на 

ценностите чрез практикуване на спорт и който е назначен като човек с опит извън стените 

на затвора, са определени като важни критерии, които са повлияли на успеха на 

програмата. 

4. Проучването на Dosseville et al. (2019 г.) изследва въздействието на адаптирана сесия за 

физическа активност върху чувствата на състрадание сред 13 осъдени мъже с насилствено 

минало. Мъжете са били осъдени за тежко насилие и са били лишени от свобода в 

поправителен дом за дългосрочно осъдени във Франция. За изследването е използвана 

Скалата за състрадание, като участниците са я попълнили една седмица преди първата 

сесия и след приключване на втората сесия. Две адаптирани сесии за физическа активност 

са организирани от обучен спортен инструктор: футбол за незрящи (1:30 ч.) и баскетбол в 

инвалидна количка (2:30 ч.). Авторите съобщават за значителен ефект от сесиите за 

адаптирана физическа активност върху трите измерения на състраданието, тъй като 

участниците са имали по-голямо разбиране за страданието и болката на другите (т.е. тези с 

увреждания), съобщавали са с по-високи нива на загриженост и човечност и с по-ниски 

нива на безразличие. Авторите предполагат, че са необходими бъдещи изследвания, за да 

се оцени дали адаптираните сесии за физическа активност могат да имат ефект върху 

поведението на затворници, с история на използване на  насилие и агресия. 
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5. Проучването на Moscoso-Sánchez et al. (2017 г.) има за цел да проучи психологическите и 

социалните ползи от спорта в затвора и неговото въздействие върху реинтеграцията чрез 

интервюиране на персонала на затвора (n = 6) и затворници (n = 11) в Андалусия, Испания. 

Както персоналът, така и лишените от свобода се съгласиха, че спортните практики имат 

положително въздействие върху лишените от свобода по отношение на техните нагласи 

(напр. повишаване на ежедневната дисциплина, здравословни навици, социални 

отношения), ценности (напр. повишаване на емпатията, личната отговорност, 

толерантността) и социална интеграция (напр. постепенно отдалечаване от наркотиците). 

Персоналът на затвора споменава две основни цели на спортните дейности в затвора: те 

помагат на затворниците да структурират живота си около системата на затвора и им 

помагат да канализират агресията. Затворниците оценяват спортните дейности по три 

основни причини. Те им помагат да се адаптират към затворническата система (усвояване 

на рутинни процедури и избягване на чувството за изолация), помагат им да установят 

социални отношения (приемане на авторитети и разрешаване на конфликти) и им помагат 

в развитието на социални умения (по-асертивни и по-малко агресивни). Въпреки че 

спортът е определен като начин за помирение на затворниците чрез придобиване на 

лични умения, подобряване на социалните отношения, усвояване на здравословни навици 

и формиране на нови нагласи, затворниците не смятат, че това ще им помогне достатъчно 

за социалната реинтеграция при освобождаване. Персоналът на затвора споделя това 

схващане. Дали и как затворническата система може да се превърне в средство за 

социална рехабилитация, зависи от педагогическите методологии и целите на спортната 

програма, които за съжаление не бяха анализирани в контекста на това проучване. 

6. Проучването на Basaran (2016) изследва влиянието на развлекателните дейности върху 

самооценката и нивото на самота на 23 осъдени жени в затвора и ареста в Кандира, 

Турция. Два дни в седмицата, в продължение на общо 12 седмици, групата участвала в 

различни развлекателни дейности, които продължавали по час и половина. Тези дейности 

бяха подбрани, като се взеха предвид условията в затвора и предоставените възможности 

за засилване на комуникацията и сплотеността между затворниците. Дейностите 

включваха спортни занимания като аеробика, танци, волейбол и фризби, но също така и 

други дейности като караоке, медитация и скулптуриране. Скалите за самооценка и самота 

бяха попълнени с помощта на предварителен и последващ тест. Наблюдава се повишаване 

на нивото на самооценка, но то не е статистически значимо. Наблюдава се обаче 

значително намаляване на нивото на самота. Освен това високите нива на самооценка са 

свързани с ниски нива на самота. Развлекателните дейности могат да помогнат на 

затворниците да се социализират и да общуват с други хора, което може да допринесе за 

тяхното психологическо здраве. 
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7. Проучването на Battaglia et al. (2015 г.) изследва ефекта на програма за физически 

упражнения върху психологическото благополучие на затворници мъже в италианския 

затвор Ларино. Седемдесет и пет затворници, т.е. нуждаещи се от ниска и средна степен на 

сигурност и задържани в продължение на поне 1 година преди включването им в 

проучването, са разпределени на случаен принцип в една от три групи: тези, които 

получават сърдечно-съдови и тренировка за съпротива; тези, които получават 

високоинтензивна силова тренировка; или тези, които не участват в програма за 

упражнения (контролна група). Програмата за упражнения е организирана за период от 9 

месеца, като тренировките са с продължителност един час, два пъти седмично. Всеки 

участник е попълнил анкета за психологическото си благополучие, използвайки 90-

позиционен контролен списък на симптомите, като е използван дизайн преди и след теста. 

Основните констатации са, че 9- месечните упражнения под наблюдение са имали 

положителен ефект върху психичното благополучие на осъдените мъже затворници, като 

разликата между протоколите на упражненията и при сърдечносъдовите и 

съпротивителните тренировки е довела до по- ефективни резултати. И двете групи с 

физически упражнения отчитат значително намаляване на показателите за депресия, 

докато сред контролната група е отчетено значително увеличаване на показателите за 

депресия. Други отчетени ефекти са намаления на показателите за междуличностна 

чувствителност и тревожност. Това проучване подкрепя въвеждането на контролирани, 

умерено интензивни упражнения в затвора, тъй като те изискват минимално специално 

оборудване и могат да намалят риска от депресия и тревожност сред затворниците. 

8. Проучването на Ghanbarzadeh и Mohamadi (2012 г.) изследва ефекта на програма за 

физически упражнения върху психичното здраве на затворници в Иран. Затворниците са 

били лица, осъдени за финансови или престъпления свързани с наркотици. След 

попълване на общ здравен въпросник затворниците с ниско психично здраве са 

разпределени на случаен принцип в експериментална и контролна група. 

Експерименталната група преминала 8-седмична програма за аеробни упражнения, която 

включвала 3 сесии седмично с продължителност 45 минути всяка. Използва се  тест преди 

стартиране на дейностите и последващ, като резултатите показват значително подобрение 

на психичното здраве на затворниците след програмата за упражнения, като по-добър е 

резултатът сред затворниците, осъдени за престъпления, свързани с наркотици, в 

сравнение с тези, осъдени за финансови престъпления. Като цяло психичното здраве 

обхваща скалите за физически оплаквания, тревожност, разстройство на социалното 

представяне и депресия. 
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Всичките 8 статии разглеждат ефекта от интервенцията върху индивидуалното здраве или 

благосъстояние на затворниците. Характеристиките на интервенцията са различни в 

различните проучвания и включват, наред с другото, фитнес (Battaglia et al., 2015), 

многоспортови дейности (Psychou et al., 2019), адаптирани физически дейности (Dosseville 

et al., 2019) и единични спортни дейности като ръгби (Welland et al., 2020) и футбол 

(Castillo-Algarra et al., 2019). В повечето проучвания са използвани предварителни и 

последващи тестове, при който изследователите прилагат въпросници на затворниците 

преди и след интервенцията. За да се установи потенциалният ефект от интервенцията, 

някои проучвания включват експериментална група (участващите в интервенцията) и 

контролна група (неучастващите в интервенцията) и събират данни и от двете групи 

(например Battaglia et al., 2015; Ghanbarzadeh & Mohamadi, 2012; Psychou et al., 2018). В 

някои проучвания са събрани качествени данни от затворници и служители на затвора 

(напр. Castillo-Algarra et al., 2019; Moscoso-Sánchez et al., 2017), за да се разбере по-добре 

потенциалното въздействие на интервенцията върху например нагласите и поведението на 

затворниците. В едно от проучванията са използвани  смесени методи, който включва 

както количествени, така и качествени данни (т.е. Welland et al., 2020). Само в едно 

проучване изрично се споменава, че целта на интервенцията е прехвърлянето на 

положителни ценности чрез футбола от треньора към участващите затворници (т.е. Castillo-

Algarra et al., 2019). В други проучвания са разгледани резултатите, без да се уточнява дали 

тези резултати се отнасят до целите на интервенциите. Подобно на проучването на Castillo-

Algarra et al. (2019 г.), други проучвания се стремят да проучат как са се променили 

нагласите и поведението на участниците (напр. Moscoso-Sánchez et al., 2017 г.; Welland et 

al., 2020 г.). Други резултати, които са били измервани, включват самооценка, тревожност и 

депресия (напр. Basaran, 2016; Battaglia et al., 2015; Ghanbarzadeh & Mohamadi, 2012; 

Psychou et al., 2018). Като цяло затворниците, които съобщават за по-позитивни нагласи и 

поведение (напр. по-добри социални взаимоотношения, по-добри механизми за справяне, 

по- малко чувство на депресия), са определени като склонни за по-добро образование и 

развитие чрез социална рехабилитация във външния свят. Нито едно от проучванията не 

включваше последващо проучване с бивши затворници, участвали в интервенцията и 

освободени от затвора след изтичане на присъдата, за да се изследва ефектът от 

интервенцията. 
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 Спорт в затвора: Вдъхновяващи практики 

 

 

Беше направен преглед на неакадемична литература, за да се очертаят вдъхновяващи 

програми за затворници, основани на спорт. Беше използвано структурирано търсене в 

интернет, основано на ключови думи, сред които "спорт в затвора", "рехабилитация" и 

"спортна програма". Това търсене беше комбинирано със съответната документация, 

предоставена от партньорите в съвместното партньорство SPPF. Освен това потърсихме 

подобни проекти за затворници, основани на спорт, като например "Затворници в 

движение". Прегледът разкри 10 програми за затворници, основани на спорт (вж. таблица 

2). 

 

 

Таблица 2. Вдъхновяващи спортни програми за затворници 
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№ Програма Описание на програмата Квали
фика 
ция * 

„През 
вратата“ 

** 

1 Football works 
(Великобритания) 
 

Проектът, базиран на футбола, се използва като интервенция преди 
затворниците са освободени. По време на програмата затворниците 
придобиват преносими 
умения и имат възможност да получат законна 
квалификация. 

ДА  ДА  

2 Заетост чрез спорт 
(NL)  

В този проект спортът се използва за рехабилитация на затворници. 
След освобождаването си затворниците са стимулирани да работят 
като доброволци в спортни  клубове, което в някои 
случаи води до достойна работа. Naoberschap Inside е част от проекта 
"Werk via Sport". В тази базирана на спорта програма участниците 
усвояват преносими основни ценности чрез футбол. След 
освобождаването си затворниците се 
стимулират да работят като доброволци в спортни клубове, което в 
някои случаи води до достойна работа. 

НЕ  НЕ  

3 Проект за 
побратимяване 
(Великобритания) 
 

Футболният проект се използва като интервенция преди 
освобождаването на затворниците. Основната цел е да се подобри 
животът след освобождаване на затворниците, като им се помага да 
получат законна квалификация и да подобрят благосъстоянието си. 
След освобождаването те могат да получат помощ за намиране на 
платена работа. Програмата "Прекъсване на цикъла" е част от 
проекта "Twinning". Тази футболна програма се използва като 
интервенция преди освобождаването на затворниците. По време на 
тази програма затворниците придобиват нови умения и законна 
квалификация, които могат да им помогнат след освобождаването. 

ДА  НЕ  

4 Street Team 
(Великобритания) 

В тази програма, базирана на крикета, лишените от 
свобода подобряват уменията си, трупат опит и имат възможност да 
станат част от треньорския екип. След 5освобождаването си те 
получават и подкрепа за намиране на работа. 

ДА  НЕ  

5 Downview's 
програма за 
физическо 
възпитание в 
затвора 
(Великобритания) 
 

Тази спортна програма е насочена към придобиване на легитимна 
квалификация и трудов опит, което дава на затворниците 
допълнително предимство при търсенето на работа. След 
освобождаването си затворниците получават помощ за намиране на 
работа. 
 

ДА  НЕ  

6 YOI Ashfield's 
спортна програма 
(Великобритания) 
 

Тази спортна програма е програма за 
"освобождаване с временен лиценз". В рамките на тази програма 
младите правонарушители имат възможност да участват в академия, 
посветена на определен спорт. В тази академия затворниците могат 
да получат спортна квалификация, която им дава допълнително 
предимство, когато търсят платена работа. 

ДА  НЕ  

7 HMP & YOI 
Спортна академия 
на Портланд 
(Великобритания) 
 

Тази програма, базирана на футбола и ръгбито, предлага на младите 
правонарушители интензивно спортно "освобождаване с временен 
лиценз". В рамките на тази програма затворниците придобиват 
уменията, които са им необходими, за да се реинтегрират напълно в 
обществото. Освен това те могат да получат законна квалификация. 
След освобождаването се предоставя групова или индивидуална 
подкрепа, която включва търсене на платена работа, обучение и 
мачове в  комбинация с теоретични занимания. Докато са в 
затвора, те могат да получат легитимна квалификация. 
Индивидуална подкрепа „през  вратата“  се предоставя от служител, 
който помага  на младите правонарушители да се върнат в 
общността.  

ДА  ДА  

8 In2sport 
(Великобритания) 

Това е програма, базирана на футбола, в която затворниците могат 
да се включат след  освобождаването си. Основната цел на 
програмата е да се намали повторното извършване на  

ДА  НЕ  
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Забележки. 

*. Квалификацията се определя в широк смисъл като условие или стандарт, който трябва да 

бъде спазен, за да се постигне дадена привилегия;  

**. Подкрепата през вратата се състои от спортни програми за затворници, които се 

предоставят по време на задържането и след освобождаването им като интервенции за 

подготовка на затворниците за живота след затвора. 

 

В следващия раздел всяка програма е описана накратко:  

1. Football works на Street Soccer Scotland (Великобритания). Street Soccer Scotland (2004 г.) се 

стреми да свърже дейностите в затворите и обществените програми извън тях, като 

съчетава футбола с развитие на умения, личностно развитие, трудов опит и обучение. Тази 

програма се използва в затвора като интервенция преди освобождаване и дава 

възможност на затворниците да получат квалификация в областта на комуникациите и 

работата в екип, която може да се използва извън затвора. В зависимост от режима на 

затвора лишените от свобода могат да участват в дейности извън затвора и по този начин 

да се интегрират в местната общност (Alliance of Sport in Criminal Justice, 2019 г.). 

 
2. Werk via Sport - Заетост чрез спорт (Нидерландия). Този проект не се отнася само до 

реинтеграцията в обществото и спорта, а включва спортни асоциации, главно футболни 

клубове, които предоставят възможности за платена работа на бивши затворници. В този 

проект затворниците имат три различни възможности: 

(1) те могат да станат доброволци в спортен клуб, (2) да работят на спортен стадион или (3) 

да участват в програма за реинтеграция в професионален футболен клуб. Ако лишените от 

свобода постигнат отлични резултати в тази програма, след освобождаването им им се 

осигурява платена работа в подобна среда. От 2015 г. насам в този проект са участвали 

общо 356 участници, от които 115 са си осигурили платена работа след това (Dienst 

престъпления,  да се  развият  и подобрят  уменията им, 
да се придобие законна  квалификация и да се осигурят 
възможности за работа.  

9 Лодки, а не 
решетки 
(Великобритания) 
 

Тази програма, базирана на гребане, е програма за "временно 
освобождаване". В рамките на тази програма затворниците 
могат да се състезават по гребане с други затвори. След 
освобождаването си затворниците могат да практикуват този спорт в 
местен клуб по гребане, което променя средата им. 

НЕ ДА   

10 Football Changes 
lives 
(Великобритания) 

Тази програма, базирана на футбола, затворниците усвояват  умения, 
от които се нуждаят, за да се реинтегрират напълно в обществото. Те 
също могат получите официална  квалификация. След 
освобождаване се предоставя  групова  или индивидуална подкрепа, 
която включва и  търсене на работа/заетост. 

ДА  ДА  
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Justitiële Inrichtingen, 2017 г.). Naoberschap inside е една от най-забележителните програми 

в рамките на "Werk via Sport" (Заетост чрез спорт). В превод от нидерландски диалект това 

означава: "Малки общности, в които съседите си помагат взаимно или си дават съвети". 

Този проект предлага на лишените от свобода възможности за обучение в местен 

футболен клуб (Football Club Emmen), където те усвояват основните ценности на футболния 

клуб, като сътрудничество, доверие, дисциплина, инициативност, инициативност и 

уважение (Schaart & Brink, 2019). След приключване на програмата на най-мотивираните 

затворници се осигурява работа (Asser Courant, 2019). 'Naoberschap inside' се основава на 

социален проект във Висшата лига в Англия, който се нарича 'Twinning Project'. 

 
3. Проект за побратимяване (Великобритания). Това е сътрудничество между 

Затворническата и пробационната служба на Нейно Величество и професионални 

футболни клубове в Обединеното кралство. Целта на този проект е да свърже всеки затвор 

в страната с местен футболен клуб. Всяка година приблизително 100 затворници получават 

възможност да се включат в този проект. Целта на професионалистите, участващи в 

проекта "Туининг", е да подобрят психическото и физическото здраве и благосъстоянието 

на участващите затворници и да им помогнат да получат квалификация, която ще им 

помогне да подобрят шансовете си за живот и да си намерят работа след 

освобождаване(Twinning Project, n.d.). Пример за това е програмата "Breaking the Cycle" 

(Прекъсване на цикъла), която се осъществява в сътрудничество между затвора Feltham и 

футболния клуб Chelsea. Тази програма представлява комбинация от спортни сесии, както 

и образователни сесии, в рамките на които затворниците могат да получат две 

професионални квалификации и награда за треньор по футзал ниво 1 (Chelsea Foundation, 

2019 г.). Друг пример за проект за побратимяване е футболният отбор на Кардиф Сити, 

който има официално споразумение със затвора на Нейно величество Парк. Организира се 

шестседмична футболна програма, която води до придобиване на квалификация в 

областта на комуникационните умения. Това сътрудничество има връзка с общността и в 

крайна сметка може да доведе до възможности за доброволческа дейност или постоянна 

заетост. 
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4. Street Team (Великобритания). Затворите си партнират не само със спортни асоциации, но 

и с благотворителни организации. Cricket for Change е такава благотворителна 

организация, която през 90-те години на миналия век е извършила новаторска работа в 

редица лондонски затвори, когато е организирала курсове за обучение на треньори, които 

са квалифицирали затворниците като треньори по крикет. През 2008 г. стартира "Уличният 

отбор" (The Change Foundation, 2020 г.). Чрез тази инициатива на младите затворници се 

дава възможност да участват в програма по крикет, докато са в затвора. В рамките на тази 

програма те могат да подобрят уменията си, да натрупат опит и да получат възможност да 

станат част от треньорския състав. Освен това им се оказва подкрепа при намирането на 

работа след излизането им от затвора. Тази подкрепа се определя индивидуално и може 

да варира от няколко дни до една година след освобождаването (Meek, 2014 г.). 

5. Програма за физическо възпитание в затворите Downview (Великобритания). В 

програмата за физическо възпитание могат да участват затворнички от работния затвор 

Downview (Великобритания). В рамките на тази програма те могат да получат определени 

квалификации в областта на фитнеса и свободното време до ниво 3, управлявани от 

местен колеж. По време на престоя в затвора на затворниците се осигурява трудов опит, 

който им дава допълнително предимство при кандидатстване за работа след 

освобождаване. Този професионален опит може да се придобие чрез провеждане на 

фитнес уроци за съкилийници или чрез доброволческа дейност в местно спортно 

съоръжение. Установени са връзки между затвора в Даунвю и фитнес центровете, което 

улеснява кандидатстването за работа след освобождаване (Meek, 2014 г.). 

6. Спортна програма на Института за млади правонарушители в

 Ашфийлд (Великобритания). В рамките на тази програма млади правонарушители на 

възраст между 15 и 18 години получават възможност да участват в спортна програма, която 

е структурирана около поредица от "академии", целящи да подобрят възможностите на 

участващите младежи. Всяка академия обхваща 12-седмична програма и е разработена за 

конкретен спорт, включително футбол, бокс и баскетбол и др. При завършване на 

академията затворниците придобиват както теоретичен, така и практически опит, 

включително спортно обучение, наставничество в областта на житейските умения и 

стажове в общността. Затворниците могат да получат акредитирана спортна квалификация, 

която може да улесни възможностите за освобождаване с временен лиценз. Според Meek 

(2014 г.) и De Rode Antraciet (2011 г.) някои млади правонарушители са успели да си 

намерят постоянна работа, след като са били освободени от Института за млади 

правонарушители.  

7. Подобен проект на спортната програма на Института за млади правонарушители в 

Ашфийлд е спортната академия за футболисти и ръгби на Затвора и Института за млади 



17  

правонарушители на Нейно Величество в Портланд (Обединеното кралство). В тези 

академии младите правонарушители получават интензивни спортни тренировки и мачове 

в комбинация с теоретични занимания, които обхващат например обучение за 

сътрудничество и упражнения за поставяне на цели. Докато са в затвора, те могат да 

получат акредитирани квалификации за треньор и първа помощ. Индивидуална подкрепа 

през вратата се предоставя от служител, който помага на младите правонарушители да се 

върнат в общността (Meek, 2014 г.). 

 

8. In2sport (Великобритания). Това е един от малкото спортни проекти, в които затворниците 

могат да се включат след освобождаването си. Основната цел на проекта е да се намали 

броят на рецидивите, да се развият и подобрят личните умения, като например 

комуникация, организационни умения и лидерски умения, и да се осигурят възможности 

за работа. Бившите затворници също така имат възможност да получат сертифицирана 

квалификация (Meek, 2014 г.). В този проект футболът се използва като кукичка, за да 

мотивира бившите затворници да участват (плюс спорт). 

9. Лодки, а не решетки (Великобритания). Институтът за млади правонарушители на Нейно 

Величество във Фелтъм е известен с вдъхновяващите си практики по отношение на 

програмите за презаселване и "временно освобождаване". "Лодки, а не решетки" е 

пример за дейност "през вратата" в затвора Фелтъм. В рамките на тази програма 

затворниците имат възможност всяка седмица да се състезават в закрито състезание по 

гребане с други затвори. След освобождаването си те могат да практикуват гребане в 

местен клуб по гребане, което променя средата им по положителен начин и може да 

помогне за намаляване на повторното извършване на престъпления (Fulham Reach Boat 

Club, 2019 г.). 

10. "Футболът променя живота" (Великобритания) е друга програма "през вратата" в затвора 

Фелтъм. В рамките на тази програма затворът си сътрудничи с фондацията на футболния 

клуб "Фулъм". Докато са в затвора, на правонарушителите се предоставят уменията, от 

които се нуждаят, за да се реинтегрират напълно в обществото. Когато излязат на свобода, 

фондация "Футболен клуб Фулъм" им предоставя индивидуална и групова подкрепа. Тази 

подкрепа включва намиране на сигурна работа. По време на проекта затворниците могат 

да получат квалификации, като например треньорско ниво 1, ниво 2 по здраве и 

 безопасност и личностно развитие за пригодност за заетост (Prospects, 2017 г.). 

 

Десетте случая са ограничени до Обединеното кралство (n = 9) и Нидерландия (n = 1). 

Трябва да отбележим, че този наративен преглед е повлиян от езиковите бариери, тъй като 
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неакадемичната литература (напр. политически документи) не е задължително да бъде 

публикувана на английски език. Прегледът и преводът на стратегически документи от 

други езици на английски език е извън обхвата на този преглед. По отношение на целевите 

резултати, повечето случаи описани в настоящия доклад (n = 8), водят до квалификация на 

затворниците. Квалификацията се дефинира най-общо като условие или стандарт, който 

трябва да бъде спазен, за да се получи привилегия, като например 

доброволчество/треньорство в местен спортен клуб след освобождаване от затвора. Тъй 

като образователните квалификации може да не са налични при всички обстоятелства, 

валидираните квалификации могат да бъдат външно прегледани и присъдени, когато на 

лицата се даде възможност да се покажат пред другите. При търсенето на спортни 

програми за лишени от свобода забелязахме, че спортните дейности, предоставяни в 

затвора, рядко имат връзка с външния свят, за да се улесни реинтеграцията на лишените от 

свобода в обществото след освобождаването им от затвора. В резултат на това е налице 

само ограничена документация относно дейностите "през вратата" в затворите. 

Подкрепата "през вратата" се състои от спортни програми за лишени от свобода, които се 

провеждат по време на задържането и след освобождаването им като интервенции за 

подготовка на лишените от свобода за живота след затвора. Въз основа на описанията на 

спортните програми за лишени от свобода изглежда, че малка част от тях (n = 4) 

предоставят подкрепа "през вратата". От ограничените налични документи можем да 

предположим, че ако се организират последващи дейности, те се организират предимно 

от външни организации. Действителните резултати от тези практики рядко се съобщават 

(напр. дали бившите затворници са намерили работа, процент на рецидивизъм на 

участниците) и тази липса на информация затруднява оценката на програмите. Липсват 

доказателства до каква степен тези програми, основани на спорта, подпомагат 

оптималната реинтеграция в обществото. Следната информация е от съществено значение 

за оценката на добрите практики: честота и интензивност на дейността, действителното 

съдържание на дейностите и използвания подход (повече от предоставяне на спорт), 

компетентност на персонала, който участва в организирането на дейността, степен на 

участие на затворниците в организирането на дейността, дали уменията, придобити по 

време на дейността, са приложими и полезни след освобождаването, степен на рецидив 

на бившите затворници. В заключение, забелязахме също, че ролята на спорта - която 

може да варира от инструмент за привличане на затворници до контекст за учене чрез 

преживяване- често остава неясен. 
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Изводи от академичната и неакадемичната литература 

 

Като цяло в научните статии се твърди, че затворниците, участващи в спортни 

дейности, се развиват положително. Но значителни подобрения не са установени 

за всички измервани резултати. С изключение на едно-единствено проучване (т.е. 

Castillo-Algarra et al., 2019), изследователите са изследвали конкретни резултати, 

без да уточняват дали тези резултати се отнасят до целите на интервенциите за 

лишени от свобода, основани на спорт. 

Прегледът на неакадемичната литература показва, че повечето спортни дейности 

за лишени от свобода имат за цел да доведат до придобиване на (спортна) 

квалификация, но че често липсва подкрепа през вратата. 

 Както в академичната, така и в неакадемичната литература установихме, че липсва 

важна информация за интервенциите (напр. ролята на спорта, нивото на 

интензивност и честотата на практикуване, броят и видът на предоставяните 

спортни занимания, ролята на треньора/наставника). 

Това означава, че все още нямаме добра представа за спортните дейности, които 

подготвят затворниците за живота след затвора, или за дейности, които (може би) 

имат връзка с външния свят  

 

ЧАСТ 2: ОНЛАЙН ПРОУЧВАНЕ  

Събиране на данни и анализ  
 

Проучването е важна част от проекта "Спортът в затворите - план за бъдещето", финансиран от 

Европейската комисия в контекста на програма "Еразъм+". Проучването позволи на 

консорциума по проекта да получи добра представа за дейностите, които подготвят 

затворниците за живота след затвора, или за дейностите, които (може да) имат връзка с 

външния свят. Важно е да се отбележи, че в проучването се събират данни само за най- 

значимите дейности, в които спортът е важен елемент. Проучването е разработено за всички 

работещи в затворническа среда, които участват в предлагането на спортни дейности, в 

проекти или работят заедно с бивши затворници в проекти за последващи действия 

(ръководство на затвора, служители на затвора, доставчици на дейности, спортни 

организации, социални организации и др.) Участниците в проучването бяха помолени да 

отговорят на въпроси, основани на нормалното функциониране на затвора (т.е. преди COVID- 

19). Консорциумът SPPF разпространи широко онлайн проучването чрез мрежите на 

партньорите по проекта. Събирането на данни се осъществи между юни и септември 2020 г. 

Всички данни бяха обработени анонимно. 
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Проучването се състоеше от следните три части: 

■ Обща информация за анкетираните и тяхната заетост (8 въпроса). 

■ Информация за значими дейности, организирани в техния затвор, сред които спортът е 

важен елемент. Респондентите бяха помолени да опишат всяка дейност поотделно (20 

въпроса). Респондентите можеха да опишат максимум 5 дейности. 

■ Обща информация относно всички дейности в затвора (8 въпроса). 

 
 

Проучване респонденти 
 

Общо 198 лица попълниха анкетата, като предоставиха 352 описания на дейности, от които 

243 описания бяха насочени към социалната интеграция. Освен това извадката включваше 163 

лица от страните партньори на SPPF (82 % от нашия процент отговорили). Респондентите от 

страните партньори на SPPF предоставиха 293 описания на дейности, от които 200 описания 

бяха насочени към социалната интеграция. Изследванията подчертават, че спортът в затвора 

може да допринесе за подобряване на физическото и психическото здраве на лишените от 

свобода.  

Акцентът върху социалната интеграция обаче е важен поради предположението, че чрез 

организиране на спортни дейности в затвора, свързани с общността или "външния свят", 

затворниците могат да укрепят отношенията си с другите, да развият лични мрежи и да се 

борят със социалната изолация. 

От 198-те респонденти 64% са мъже. Мнозинството от тях (58%) имат между 1 и 10 години опит 

на настоящата си длъжност (M=9,22 години, SD=7,84 години). Като цяло бяха описани повече 

от 80 функции, включително спортни треньори, социални работници, служители в затворите, 

директори и др. Респондентите са работили предимно в затвори със затворен режим (71 %) и 

са се занимавали със средни и високи нива на сигурност (87 %). Респондентите (N=198) бяха 

предимно заети в страните партньори на SPPF, като голям дял от тях бяха от Нидерландия (вж. 

таблица 3). 
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Таблица 3. Респондентите на проучването според 
държавата на заетост 

 

Държава n % 

Нидерландия (SPPF) 64 32.3 

Хърватия (SPPF) 28 14.1 

Белгия (SPPF) 27 13.6 

България (SPPF) 24 12.1 

Италия (SPPF) 20 10.1 

Румъния 11 5.6 

Испания 9 4.5 

Дания 4 2.0 

Обединеното 
кралство 

4 2.0 

Естония 3 1.5 

Австрия 3 1.5 

Ирландия 1 0.5 

 
Консорциумът по проекта е успял да достигне до целевата група, тъй като 91% от 

респондентите са съобщили, че в техния затвор има дейност, която подготвя затворниците за 

живота след затвора или която има връзка с външния свят. Резултатите, които следват, се 

фокусират върху 293-те описания на дейности, представени от 149 респонденти от страните 

партньори на SPPF. Повечето респонденти (74 %) са описали 1 или 2 дейности (M=1,97, 

SD=1,12). Резултатите обаче трябва да се тълкуват предпазливо, тъй като една дейност може 

да бъде представена многократно (напр. служителите в затворите, работещи в един и същи 

затвор, могат и двамата да попълнят анкетата поотделно) и една дейност може да бъде 

описана по различен начин в зависимост от опита на респондентите (напр. спортен треньор и 

мениджър на случай могат да докладват за една и съща дейност по различен начин). 
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Резултати от спортните дейности в затворите в Европа 

 

Стана ясно, че в рамките на дейностите в затворите се предлага голямо разнообразие от 

различни спортове, които обхващат най-разпространените олимпийски спортни дисциплини. 

Тези дисциплини включват силови спортове (напр. вдигане на тежести и бокс), спортове за 

умения (напр. тенис на маса и карате), смесени спортове (напр. футбол и баскетбол) и спортове 

за издръжливост (напр. колоездене и бягане). Освен това някои дейности не бяха ограничени 

само до един спорт и предлагаха програма за различни спортове. Предлагаха се и други 

спортове извън олимпийската програма, като сред тях бяха йога, капоейра, народни танци и 

дартс. 

По отношение на целите, свързани с дейностите, много от тях изглежда имат различни цели. 

Броят на дейностите, чиито цели не са свързани със спорта, е много голям. Респондентите са в 

състояние да посочат множество цели (вж. таблица 4). Проучването обаче не можа да установи 

как тези цели и свързаните с тях резултати се определят от работещите със затворниците и как 

дейностите възнамеряват да постигнат тези цели (напр. какъв педагогически подход се 

използва в този контекст). 

 

Таблица 4. Цели на спортните 
  дейности  

Цел % 
Насърчаване на здравето (физическо и психическо 
благополучие) 

80.9 

Лично и социално развитие 77.8 
Социална интеграция 68.3 
Свободно време 61.1 
Други (напр. релаксация, емоционално 
разтоварване) 

12.3 

Не знам 1.0 
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Почти всички дейности (96%) бяха доброволни. Не е ясно обаче дали целевата група е 

достигната чрез доброволно участие и какви са мотивите на участниците в дейностите. 

Половината от всички дейности (50%) са отворени дейности, което означава, че всеки може да 

участва. Останалите дейности са или затворени дейности (26%), които изискват регистрация, 

или целеви дейности (21%; n=62), които включват само определени целеви групи. За тази 

последна категория дейности в извадката съществува комбинация от различни целеви групи. 

Повечето целеви групи (64 %) обаче не попадат в предварително определените категории, 

например затворници с остатъчна присъда до 2 години (35 %) или младежи под 30-годишна 

възраст (27 %). Целевите групи, които са споменати в категорията "други", са жителите на 

участък, свободен от наркотици, и лица, които се държат добре. 

Средно дейностите обхващат 22 лица като участници (SD = 39 лица), а 61% от всички дейности 

се състоят от групи участници между 5 и 15 лица. Що се отнася до степента на участие, 

затворниците участват в тези дейности средно два пъти седмично. За почти половината от 

всички дейности (49 %) обаче това е само веднъж седмично. Забележително е, че 58 % от 

дейностите отчитат отпадане на участници. Когато се питат за причините, респондентите 

посочват намаляване на интереса на лишените от свобода (60 %), преместване на лишените от 

свобода (52 %) и липса на усилия от страна на лишените от свобода (38 %) като чести причини, 

обясняващи отпадането. Положителен е фактът, че 27 % от дейностите не съобщават за 

отпадане, а 15 % не са сигурни в отпадането. Освен това се оказа, че за 21 % от всички 

дейности има списък на чакащите. Това може да разкрие, че много затворници не са в 

състояние да участват в спортни дейности, насочени към социална интеграция. Въз основа на 

настоящите данни оценката може да покаже, че 1782 затворници чакат да се включат (средно 

22 участници на дейност х 81 дейности със списък на чакащите). Това може да се окаже 

подценяване на действителността, тъй като повечето дейности нямат списък на чакащите. 
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Повече от половината от дейностите (52%, n=151) включват затворници в организирането на 

дейността. В тези дейности затворниците поемат различни роли, но преобладаващо участват в 

оказването на помощ (72%), популяризиране (40%), наставничество (35%) и логистика (20%). За 

38 % от дейностите се изискват специфични компетенции, за да могат лишените от свобода да 

участват в тях. При анализа на резултатите социалните умения се възприемат като ключови, 

следвани от спортните умения (да си добър в предлагания спорт) и организационните умения. 

Като цяло персоналът на затвора участва в дейностите (69 %, n=202), като поема множество 

задачи, като например да оказва подкрепа на затворниците и да ги води от килията до мястото 

на провеждане на спорта. Около 25 % от дейностите не включват служители на затвора, което 

може да се обясни с участието на външни организации в организацията. Почти половината от 

дейностите (46 %, n=136) включват външни партньори (вж. таблица 5). Установени са 

множество партньори (M = 2,78, SD = 3,71). По-голямата част от външните организации са 

спортни организации, следвани от социални организации и правителствени организации. Най- 

важните роли на тези партньорски организации са треньорство/преподаване на дейността (66 

%), подпомагане на връзката на затворниците с външния свят (63 %) и създаване на социални 

ползи, например чрез образование (49 %). 

 

Таблица 5. Вид на външните партньори, участващи в 
дейностите 

 

Вид на партньора n % 

Спортна организация 93 68.4 

Социална организация 61 44.9 

Правителствена организация 39 28.7 

Частно лице 26 19.1 

Други (напр. лечение за наркотици, агенция за 
заетост) 

26 19.1 

Не знам 2 1.5 

 

Само за малка част от всички дейности - около 20 % от дейностите (n=58) - има последваща 

дейност извън стените на затвора, свързана с описаната от тях дейност. За 58 % от дейностите 

няма последваща дейност, а за 22 % от дейностите тя е неизвестна. Целите на тези 
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последващи дейности са свързани с личностното и социалното развитие (84%), социалната 

интеграция (74%) и промоцията на здравето (57%). За повече от половината от тези 

последващи дейности (n=30) - вътрешната мотивация е основният критерий за подбор. Освен 

това половината от всички последващи дейности се оценяват (n=30), като основните оценители 

са организаторите. 

Шестдесет и един процента от всички спортни дейности в затворите са оценени, но все още 

29% не са оценени (за 10% от дейностите това не е известно). По-голямата част от тях се 

оценяват от персонала на затвора (57,5 %) и от ръководството на затвора (42,5 %). Само за 34 % 

от описаните дейности затворниците участват в процеса на оценяване. Тъй като това е само 

малка част от всички описани дейности, можем да се запитаме защо не са включени крайните 

ползватели на дейностите. Приблизително 41 % се оценяват от външни организации 

(например De Rode Antraciet). За отделните дейности могат да се прилагат няколко източника 

на оценка. Респондентите бяха помолени да съобщят за възприеманата добавена стойност на 

спортните дейности сред персонала на затвора, както и сред затворниците, като използват 

оценка от 1 (добавена стойност, която изобщо не се признава) до 10 (добавена стойност, която 

се признава в голяма степен). Респондентите съобщават, че средната оценка за добавената 

стойност от страна на персонала на затвора е 7,12 (SD = 1,85), а средната оценка за добавената 

стойност от страна на затворниците е 7,93 (SD = 1,72). Затворниците не бяха част от целевата 

група за това проучване. Поради това не е известно дали тази оценена средна оценка на 

добавената стойност съвпада с реално възприеманата добавена стойност от затворниците. 

Включването на затворници в оценката на дейностите би могло да осигури по-точно 

потвърждение в бъдеще. Независимо от това, попълнилите анкетата лица съобщават за висока 

добавена стойност на дейностите за затворниците. 

От 293 отчетени дейности 71% са постоянни в рамките на затвора. Това постоянно предлагане 

предоставя някои възможности, например за създаване на контекст, който позволява 

структурно усъвършенстване на дейностите и подпомага наблюдението и оценката на 

резултатите. За предпочитане е да се (пре)обмисли ролята на затворниците в рамките на 

организацията, както и оценката на дейностите. От 293 отчетени дейности 25% са били 

временни в рамките на затвора. За 4 % от дейностите респондентите не са били сигурни дали 

имат постоянен или временен характер. Приблизително 21 % (n=62) от дейностите получават 

външно финансиране и освен това 67 % (n=42) от тези, които получават външно финансиране, 

зависят от това финансиране за устойчивостта на своите дейности. Това представлява малка 

част от всички дейности (само 14 %). 
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Резултати за контекста на затвора 
 

За по-добро управление на участието в спортни и други дейности 89% от респондентите от 

страните партньори на SPPF са посочили използването на правила за поведение на 

затворниците. Като примери са посочени спазването на основните ценности на спорта, като 

честност, уважение към другите и лична грижа. В допълнение към правилата за поведение, 

24% от респондентите са запознати със законите, които са от значение за организирането на 

спортни дейности. Важно е да се отбележи, че почти половината от анкетираните (44 %) не са 

наясно със съответните закони. 

За да се получи по-добра представа за обобщаването на резултатите от проучването, 

респондентите бяха помолени да преценят дали дейностите в техния затвор са сходни или 

различни от тези в други затвори в тяхната страна. Шестдесет и два процента от анкетираните 

смятат, че дейностите в техния затвор са сходни с тези в други затвори. Но много от 

респондентите (56%, n=91) не знаят за други подходящи дейности, организирани в други 

затвори в тяхната страна. А още по-малко знаят (78%, n=117) за други подходящи последващи 

дейности в собствената им страна. 

Събирането на данни се извърши между юни и септември 2020 г. - период с различни 

ограничения и мерки на COVID-19 в различните европейски държави. Когато бяха запитани за 

потенциалното въздействие на COVID-19, 58% (n=83) от респондентите прогнозираха 

въздействие на мерките върху организацията на спортни дейности в техния затвор. 

Респондентите споменават отрицателни въздействия (напр. предизвикателството да се 

поддържа контакт с различни партньорски организации), но някои от тях споменават и 

неочаквани възможности (напр. използването на цифрови инструменти в контекста на 

затвора). 

 

ЧАСТ 3: ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Целта на проучването беше да се получи добра представа за практиките в държавите - 

членки на ЕС, които използват спортни дейности за подготовка на затворниците за живота 

след затвора и спортни дейности, които (може да) имат връзка с външния свят. В настоящия 

доклад се подчертава, че повечето спортни дейности са постоянни дейности (71 %) и че 

повечето спортни дейности за лишени от свобода не зависят от външно финансиране (86 %). 

Този контекст е положителен за устойчивостта на дейностите в затворите, както и за 

осъществяването на мониторинг и оценка по отношение на въздействието и резултатите. По 

отношение на целите, свързани със спортните дейности, резултатите, представени в 

настоящия доклад, подчертават, че повечето дейности имат множество цели. Социалната 

интеграция (68 %) често се съчетава с насърчаване на здравето (80 %) и личностно и социално 
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развитие (77 %). Броят на спортните дейности, които се фокусират върху социалната 

интеграция, или с други думи върху процеса, при който затворниците се свързват с масовото 

общество по време на престоя си в затвора, изглежда обещаващ на пръв поглед. Резултатите 

обаче показват, че само половината (т.е. 52 %, n=104) от практиките, насочени към социалната 

интеграция, включват външни партньори. Резултатите също така показват, че когато се 

установява сътрудничество с външни партньори, често се включват множество партньори и че 

спортните и социалните организации са най-популярните партньори, с които се работи. 

Очевидно е, че подпомагането на процеса на социална интеграция не трябва да се ограничава 

до подкрепа по време на задържането, тъй като при напускане на затвора ще възникнат 

предизвикателства. Ето защо е изненадващо, че едва 25 % (n=50) от спортните дейности, 

насочени към социалната интеграция, имат последваща дейност извън стените на затвора. 

Това ни води до заключението, че спортните дейности за лишени от свобода, които 

преследват социалната интеграция като цел, може да са по-малко успешни, отколкото се 

смяташе първоначално, тъй като сътрудничеството между обществените сфери продължава 

да бъде оскъдно и често липсва подкрепа през вратата. Възможно е тук да играе роля 

социалната желателност, която отчасти обяснява тези резултати. За да получим по-добра 

представа за съществуващите практики, следва да се съсредоточим върху мониторинга и 

оценката (M&E). Мониторинга и оценката на съществуващите спортни дейности ще ни позволи 

да разберем как се определя социалната интеграция и как работещите със затворници 

възнамеряват да работят за постигане на тази цел. Количественият подход в този доклад е 

проницателен за идентифициране на спортните дейности в затворите в Европа, но той е 

недостатъчен, за да се разбере как и защо спортните дейности се планират и осъществяват по 

определен начин. Продължителността на проучването беше проблем при провеждането на 

това проучване, като се има предвид, че персоналът на затворите трябва да е готов да 

инвестира времето си, за да участва в това проучване. Вследствие на това в консорциума по 

проекта бяха обсъдени възможностите за включване и изключване на въпроси. 

Резултатите от проучването не ни позволиха да получим задълбочена представа за 

специфичната роля на спорта, въпреки че този пропуск беше установен в прегледа на 

литературата, представен в настоящия доклад. Все пак забелязахме, че в 52 % (n=151) от 

описанията на дейностите затворниците участват в организацията на дейността. В повечето 

случаи ролите, които тези участници заемат, не им позволяват да се включат в учене чрез 

преживяване, тъй като техните роли (напр. помощ, логистика) изглежда са доминирани от 

изпълнението на задачите, което предполага по-скоро пасивно отношение на участниците. 

Подобно отношение може би най-добре съответства на това, което се очаква от участниците в 

подхода "плюс спорт". Най-малкото, когато се разглежда само спортният контекст на една 

програма "плюс спорт". При подхода "плюс спорт" спортът се използва като инструмент за 
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достигане до конкретни целеви групи в затвора (например затворници с психични проблеми). 

Спортът се използва предимно като съпътстваща развлекателна дейност в рамките на 

програмите за рехабилитация. Спортният компонент в рамките на програмата за 

рехабилитация "плюс спорт" може да спомогне за улесняване на положителния контакт и 

социалните отношения между рехабилитатора и затворниците, което е от решаващо значение 

при работата с хора. Подходът "спорт плюс" обаче се отнася до програми за развитие, 

основани на спорт, за специфични целеви групи в затвора (т.е. затворници без образование 

или с ниско образование). Спортът е основната дейност и се използва изрично като контекст за 

учене чрез преживяване, насочен към постигане на индивидуални резултати за развитие на 

участниците (напр. спортни сесии за развиване на социални умения, самоосъзнаване). Целта 

на подхода "спорт плюс" се състои в насърчаването на въплътено учене чрез преживяване, в 

което участникът участва активно. Нашите резултати показват, че едва 18 % от всички спортни 

дейности позволяват на затворниците да поемат ролята на треньор, което изисква по-активно 

отношение от страна на участниците в сравнение с гореспоменатите роли (напр. помощ, 

логистика). Възможно е леко да подценим броя на лишените от свобода, които могат да се 

включат в учене чрез преживяване чрез спорт, поради несигурността относно ролята, която 

лишените от свобода могат да заемат в рамките на 6 % от спортните дейности, описани от 

нашите респонденти. Въпреки това, дори ако вземем предвид това подценяване, стигаме до 

заключението, че потенциалът на спорта за създаване на контекст за учене чрез преживяване 

все още не е напълно проучен в контекста на затворите в цяла Европа. За да поясним, 

гласовете на затворниците не бяха включени в настоящото проучване. Въпреки това в бъдещи 

изследвания следва да се включат затворници, за да се разбере по-добре как затворниците 

участват в организацията на дейностите. 

Освен това резултатите, представени в този доклад, показват, че вътрешната мотивация е 

основният критерий за избор на подкрепа за затворници през портата. Това е разбираемо, тъй 

като от теорията за самоопределението (Ryan & Deci, 2000) е известно, че наличието на чувство 

за контрол (т.е. изборът за получаване на „подкрепа през вратата“) подобрява вътрешната 

мотивация на участниците. Следователно е по-вероятно индивидите да продължат да работят 

и да обработват информацията на по-дълбоко ниво. Въпреки че се обръща голямо внимание 

на вътрешната мотивация като критерий за включване, почти никакво внимание не се отделя 

на потребностите на затворниците при проектирането, организирането и оценяването на 

спортните дейности. Според резултатите от това проучване достъпът до спорт се използва 

като инструмент за поддържане на социален контрол в контекста на местата за лишаване от 

свобода, като само затворниците, които се държат добре, биват възнаграждавани. Това добре 

съответства на модела RNR на Andrews и Bonta (2010), който третира правонарушителите, като 

се фокусира върху управлението на рисковите фактори. Обратната страна на този подход е, че 
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не се достига до онези затворници, които най-много се нуждаят от подкрепа, и че целите на 

програмите за спортна дейност може да не съответстват на нуждите на затворниците. 

Последното е от решаващо значение според модела GL, ако се стремим да подкрепим 

чувството за удовлетвореност и щастие на затворниците (Ward & Stewart, 2003). И двата 

теоретични модела показват, че дейностите в свободното време - включително, но не само 

спортът - могат да играят решаваща роля в рехабилитационните услуги за лишени от свобода. 

Но ако не се вземат предвид нуждите на затворниците по отношение на спортните дейности, 

изглежда малко вероятно тези практики да допринесат за целта и смисъла на живота на 

затворниците и съответно да подпомогнат процеса на социална интеграция. 

Въз основа на данните, представени в настоящия доклад, нашата оценка показва, че 

понастоящем много затворници нямат достъп до спорт в затвора, въпреки съществуващата 

правна база в Белгия и други страни партньори по проекта SPPF. Резултатите ни също така 

показват, че рехабилитационният подход често не се разглежда като приоритет. Въпреки че 

повечето затворници ще напуснат затвора и следователно ще трябва да могат да 

функционират отново извън стените на затвора след задържането си. В заключение бихме 

могли да заявим, че независимо от огромните усилия на тези, които проектират и организират 

спортни дейности за лишени от свобода, са необходими инвестиции за по-нататъшно 

подобряване на качеството на рехабилитационните услуги, които включват спорта като 

дейност за свободното време, както и като се направят тези услуги по-достъпни за желаещите 

да се включат в тях. 
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