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Kurator s?dowy realizuj?c zadania procesu resocjalizacyjnego
wykorzystuje rozmaite metody i techniki pracy ze skazanym, maj?ce na
celu ugruntowanie w osobie dozorowanego w?a?ciwych wzorców zachowa?,
nastawienia na ?ycie zgodne z obowi?zuj?cymi normami prawnymi i
spo?ecznymi oraz wytworzenie w podopiecznym przekonania o s?uszno?ci
wybranej drogi, które musi emanowa? d?ugo po okresie próby i
sprawowania dozoru.
Kurator s?dowy mo?e motywowa? skazanego do realizacji dzia?a? naprawczych poprzez:
- silne wsparcie psychologiczne,
- podj?cie przemy?lanej dyskusji na temat jego osobowo?ci,
- rozwa?enie wspólnie ze skazanym mo?liwo?ci pokonania
niepo??danych nawyków i postaw. W tym celu kurator mo?e stosowa?
indywidualne metody post?powania: bezpo?rednie i po?rednie.
Metody bezpo?rednie zmierzaj? do osi?gni?cia przez skazanego
równowagi emocjonalnej umo?liwiaj?cej podejmowanie trafnych decyzji
?yciowych i dzia?ania w sytuacjach trudnych. S? nimi:
- ci?g rozmów ze skazanym, celem których jest wywo?anie lub
wzmocnienie pozytywnego nastawienia osoby dozorowanej do utrzymania
równowagi emocjonalnej, podejmowania konstruktywnych decyzji lub zmiany
zachowania w spo?ecze?stwie,
- wywiad terapeutyczny, stosowany jest w sytuacji, gdy negatywizm skazanego jest przyczyn? jego
konfliktu z otoczeniem,
- doradzanie osobie skazanej, dokonuje si? w drodze
racjonalnej dyskusji ze skazanym na temat jego poszczególnych
problemów, w trakcie której powinno si? wykorzysta? odczucia skazanego
powodowane jego trudn? sytuacj? ?yciow?.
- psychoterapia podtrzymuj?ca, stanowi prób? wsparcia dla
osoby dozorowanej, która nie mo?e samodzielnie sobie poradzi? w
skomplikowanej rzeczywisto?ci. Metoda ta obejmuje aktywne
zainteresowanie kuratora problemami osoby dozorowanej, skupienie na
nich uwagi, akceptacj? skazanego, wyra?anie wiary w jego mo?liwo?ci
poprawy i zach?t? do dalszych wysi?ków.
Metoda ta stosowana jest w sytuacji, gdy:
- skazany opuszcza zak?ad karny (pierwszy etap dozoru),
- skazany nie radzi sobie z realizacj? wytyczonych celów,
- skazany jest zniecierpliwiony brakiem efektów swych dzia?a? w readaptacji spo?ecznej i dalej brnie
w coraz to nowe k?opoty,
- skazany zwraca si? o pomoc kuratora w swych dzia?aniach.
Metoda psychoterapii podtrzymuj?cej jest wyrazem szacunku dla podejmowanych przez skazanego
wysi?ków.
- psychoterapia wentyluj?ca, ma na celu stworzenie warunków
fizycznych i emocjonalnych dla ujawnienia przez skazanego w czasie
rozmowy swoich pozytywnych i negatywnych cech osobowo?ci. Dla
osi?gni?cia celów tej metody zasadnicze znaczenie ma okre?lenie przez
kuratora negatywnych cech osobowo?ci skazanego, powoduj?c wyst?powanie
w jego ?wiadomo?ci syndromu getta, z którego bez pomocy kuratora nigdy
nie zdo?a si? uwolni?. Metoda ta powinna prowadzi? do otwarcia si?
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skazanego bez l?ku odrzucenia, zaprzestania postrzegania spo?ecze?stwa
jako wroga swojej wolno?ci i wyzbycia si? l?ku przed otaczaj?c?
rzeczywisto?ci?.
- metoda refleksyjnej dyskusji:
nad sytuacj? skazanego - której celem jest pomoc osobie
dozorowanej w realistycznej ocenie jej sytuacji ?yciowej. Realistyczny
obraz sytuacji mo?e okaza? si? wystarczaj?cy, aby zmobilizowa? osob?
dozorowan? do podj?cia prób rozwi?zania problemów,
efektami dzia?a? skazanego - jest pocz?tkiem pomocy skazanemu w analizie jako?ci jego dzia?a?
naprawczych i interakcji ze spo?ecze?stwem,
dyskusja o odczuciach i reakcjach skazanego na otaczaj?c? rzeczywisto?? spo?eczn?
- subiektywne odczucia skazanego mog? stanowi? podstaw? do weryfikacji
najwa?niejszych problemów i przyj?tych dla nich rozwi?za?.

- metoda analizy odczu? i motywacji skazanego, stosowana
jest w sytuacji, gdy skazany posiada ju? pewien stopie? samo?wiadomo?ci
(wiedzy o sobie). Celem tej metody jest pomoc osobie dozorowanej w
zrozumieniu swojej przesz?o?ci i znalezieniu rozwi?za? w unikaniu i
powielaniu wcze?niejszych b??dów ?yciowych (rozwi?za?, które wyja?ni?
trudno?ci skazanego w przestrzeganiu porz?dku prawnego i spo?ecznego).
Kurator powinien stosowa? t? metod? z du?ym wyczuciem, poniewa? skazani
mog? wykorzysta? rozmow? o swojej przesz?o?ci do zablokowania dyskusji
o aktualnych problemach lub do usprawiedliwienia swego obecnego
nagannego zachowania.
- logoterapia, zagubienie sensu ?ycia powi?ksza
prawdopodobie?stwo, ?e osoba po zwolnieniu z zak?adu karnego b?dzie
notorycznie wyst?powa?a przeciwko porz?dkowi prawnemu. Logoterapia
polega na uczynieniu cz?owieka zdolnym do znalezienia swego konkretnego
indywidualnego sensu.
Metody po?rednie polegaj? na wykorzystaniu dost?pnych w spo?ecze?stwie
?rodków pomocowych, stanowi?cych odpowied? na potrzeby skazanego. Osoby
b?d?ce pod dozorem cz?sto charakteryzuj? si? znacznym stopniem
nieprzystosowania spo?ecznego, zaburzeniami funkcjonowania w sferze
psychospo?ecznej i somatycznej, trudno?ciami w podejmowaniu i pe?nieniu
podstawowych ról spo?ecznych, na?ogowym uzale?nieniem, trwa?? utrat?
zdrowia, inwalidztwem.
Metod? po?redni? realizujemy poprzez skierowanie do:
- o?rodków pomocy, poradni specjalistycznych, szpitali itp.,
- agend pomocy spo?ecznej,
- po?redników pracy,
- instytucji kszta?c?cych osoby doros?e.
Pomoc materialna powinna by? ?wiadczona tam, gdzie jest
rzeczywi?cie
niezb?dna, a fakt jej udzielenia nie powinien powodowa? u skazanego
obni?enia motywacji do zgodnego z prawem zdobywania ?rodków
finansowych. Je?eli ?rodowisko spo?eczne osoby dozorowanej jest
przyja?nie do niej
nastawione i ch?tne do udzielania jej pomocy, zadaniem kuratora jest
wspieranie wysi?ków ?rodowiska i pomoc skazanemu w odpowiednim jej
wykorzystaniu.
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