


Case noi, [anse noi prin meserii vechi \n Delta Dun`rii 

„Stabilirea unui mecanism ecologic de reintegrare a 
de]inu]ilor” este un proiect care \[i propune un nou mod de 
a dialoga cu de]inu]ii [i de a-i ajuta s` se preg`teasc` pentru 
reintegrare dup` liberare. Totodat` este o propunere c`tre 
societate de a reflecta asupra felului \n care \i prive[te [i se 
poart` cu cei mai neferici]i dintre cet`]enii s`i.

Mizånd pe efectele pozitive ale educa]iei [i prin utilizarea 
conceptului de ecologie uman`, proiectul urm`re[te s` redea 
\ncrederea de sine de]inu]ilor cu nivel sc`zut de [colarizare sau 
provenind din medii defavorizate, pentru a se putea \ntoarce \n 
comunitate ca cet`]eni \ntregi, echipa]i cu un minimum de unelte 
pentru a \[i cå[tiga existen]a \n mod onorabil. 

Peste 100 de de]inu]i cu nivel sc`zut de [colarizare sunt instrui]i 
\n meserii tradi]ionale, iar cursurile au loc \n natur`. Deprinzånd 
me[te[ugurile de constructori de case, dulgheri, olari, \mpletitori 
de trestie [i r`chit`, agricultori, ace[tia au mai multe [anse de 
reintegrare la \ntoarcerea acas`. Procesul de instruire pune 
accent pe valen]ele terapeutice ale lucrului \n natur` [i pe 
metode de lucru tradi]ionale. 

Atelierele eco pe care de]inu]ii le construiesc \n vara lui 2015 
pe grindul T`taru, pe terenul Penitenciarului Chilia, pot g`zdui 
multe promo]ii de viitori me[teri \n meserii vechi, iar ansamblul 
de construc]ii poate deveni un avanpost \n preg`tirea de]inu]
ilor pentru reintegrarea \n scocietate, \n care ace[tia s` se 

autogospod`reasc`, s` fie gata s`-[i asume, cu responsabilitate, 
liberarea. 

Acest experiment de aplicare a conceptului de ecologie uman` 
poate provoca o schimbare la nivelul sistemului de penitenciar din 
Romånia, dar mai ales poate atrage aten]ia societ`]ii, \n ansamblul 
ei, asupra unei teme care de obicei este l`sat` netratat`: ce facem 
cu fo[tii de]inu]i atunci cånd se re\ntorc \n societate? 
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