
 

 

Małopolskie Stowarzyszenie Probacja 

CENTRUM INTEGRACJI PRO DOMO 

 

Czym jest Centrum Integracji Pro domo? 

Centrum Integracji Pro domo to dom przejściowy, stanowiący formę pomocy postpenitencjarnej dla 

mężczyzn zwalnianych z zakładów karnych, którzy w wyniku zaistniałych okoliczności nie mogą lub 

nie powinni wracać do swojego środowiska sprzed pobytu w jednostce penitencjarnej. Centrum 

oferuje 8 miejsc rotacyjnych umożliwiających pobyt stacjonarny w okresie od 1 do 3 miesięcy.  

 

Dla kogo? 

Projekt skierowany jest do mężczyzn warunkowo przedterminowo zwalnianych z odbywania kary 

pozbawienia wolności lub zwalnianych z jednostek penitencjarnych po odbyciu całości kary, które 

dodatkowo borykają się z problemem uzależnienia.  

 

Jak pracujemy? 

Nasze działania rozpoczynamy od wykonania pełnej diagnozy celem ustalenia zindywidualizowanego 

planu działania, którego realizacja wspomoże powrót osoby zwolnionej z zakładu karnego do życia 

społecznego. 

Przebieg pracy z klientem Centrum opiera się przede wszystkim na: 

 Prowadzeniu oddziaływań terapeutycznych i psychoedukacyjnych związanych przede 

wszystkim z uzależnieniem; 

 Aktywizacji zawodowej i społecznej; 

 Pomocy prawnej; 

 Zapewnieniu podstawowych warunków bytowych, w tym wyżywienia i odzieży; 

 Nawiązaniu i utrzymaniu kontaktu z rodzinami i innymi osobami bliskimi; 

 Angażowaniu w życie społeczności lokalnej. 

 

Nasze narzędzia pracy: 

 motywujemy do utrzymywania abstynencji; 

 pomagamy w wyznaczaniu celów życiowych i wspieramy w początkowej drodze ich realizacji; 



 

 

 pomagamy odkrywać indywidualne zasoby; 

 uczymy konstruktywnego wypełniania czasu wolnego m.in. poprzez działania z zakresu 

terapii rekreacyjnej. 

 

Nasza kadra: 

Nasza kadra złożona jest ze specjalistów z różnych dziedzin. Kadrę zespołu pracującego w Pro domo 

zasilają pedagodzy, socjolodzy, prawnicy, specjaliści terapii uzależnień, psycholog, doradca 

zawodowy. Przeważająca większość zespołu posiada wieloletnie  doświadczenie w pracy z osobami 

skazanymi, opuszczającymi jednostki penitencjarne czy z osobami z problemem uzależnienia.  

Do pracy w Pro domo staramy się angażować studentów oraz wolontariuszy. Dbamy o współpracę z 

uczelniami wyższymi, jednostkami samorządu terytorialnego, jednostkami penitencjarnymi oraz z 

innymi organizacjami pozarządowymi.  

 

Osoby zainteresowane pobytem lub ich przedstawicieli zapraszamy do kontaktu z Kierownikiem 

Centrum: 

Agnieszka Szeliga-Żywioł 

tel. 578 116 110  

pn-wt w godz. 8:00-20:00 

śr-pt w godz. 14:00-20:00 

e-mail: agnieszkas@probacja.wp.pl 

 

www.probacja.org 

 

 

 


