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PRAVIENIŠKI Ų PATAISOS NAMAI-ATVIROJI KOLONIJA  

 

Pravieniškių pataisos namai-atviroji kolonija yra suskirstyta į tris 
sektorius – teritorinius padalinius: 
 
1-as sektorius – buvę Pravieniškių 1-ieji pataisos namai, 
  
2-as sektorius – buvę Pravieniškių 2-ieji pataisos namai-atviroji kolonija,  
 
3-ias sektorius – buvę Pravieniškių 3-ieji pataisos namai. 

 

 

PRAVIENIŠK ĖS CORRECTION HOUSE-OPEN PRISON 
COLONY  

 

Pravieniškės Correction House-Open Prison Colony is divided into three 
sectors – the territorial units: 
 
1st sector – has been Pravieniškės Correction House No.1,  
  
2nd sector – has been Pravieniškės Correction House-Open Prison 
Colony  No.2 , 
 
3rd sector– has been Pravieniškės Correction House No.3. 
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Pravieniškių pataisos namų-atvirosios 
kolonijos tikslai: 

Pravieniškės Correction House-Open 
Prison Colony goals: 

vykdyti arešto ir laisvės atėmimo bausmes 
nuteistiesiems, kuriems teismas nustatė bausmę 

atlikti pataisos namuose arba atvirojoje kolonijoje 

to pursue arrest penalty and custodial sentences 

įstatymų nustatyta tvarka rengti nuteistuosius 
integracijai į visuomenę 

to prepare prisoners for integration into society in 
accordance with procedure established by law  

įgyvendinti valstybės politiką bausmių vykdymo 
srityje 

to accomplish state policy in enforcement of 
sentences 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-as sektorius  
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Direktorius 

Director 

 

Buhalterinės apskaitos skyrius 

Accounting Division 

 

Kriminalinės žvalgybos skyrius  

Criminal Intelligence Division 

 

Direktoriaus pavaduotojas 

Deputy 
Direktoriaus pavaduotojas 

Deputy 

Personalo skyrius 

Personnel Division 

Administracijos reikalų skyrius 

Administration Affairs 

Division 

Sveikatos 

priežiūros tarnyba 

Health care service 

Ūkio ir komunalinių 

paslaugų skyrius 

Economy and 

Utilities Division 

Psichologinė 

tarnyba 

Psycological service 
 

Įskaitos skyrius 

Record Division 

 

1-o sektoriaus 

Apsaugos ir 

priežiūros skyrius 

1st Sector of Guard 

and Security Division  
 

1-o sektoriaus 

Socialinės 

reabilitacijos skyrius 

1st Sector of Social 

Rehabilitation  

Division  

 

2-o sektoriaus 

Apsaugos ir 

priežiūros skyrius 

2nd Sector of 

Guard and Security 

Division  
 

2-o sektoriaus 

Socialinės 

reabilitacijos skyrius 

2nd Sector of Social 

Rehabilitation  

Division 

3-io sektoriaus 

Socialinės 

reabilitacijos 

skyrius 

3rd Sector of Social 

Rehabilitation  

Division 

3-io sektoriaus 

Apsaugos ir 

priežiūros skyrius 

3rd Sector of 

Guard and 

Security Division  
 

Direktoriaus pavaduotojas 

Deputy 

Direktoriaus pavaduotojas 

Deputy 

Direktoriaus pavaduotojas 

Deputy 

PRAVIENIŠKIŲ PATAISOS NAMŲ-ATVIROSIOS KOLONIJOS STRUKTŪRA 
THE STRUCTURE OF PRAVIENIŠKĖS CORRECTION HOUSE-OPEN PRISON COLONY 
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ĮSTAIGOJE BAUSMĘ ATLIEKANTYS NUTEISTIEJI 

 

 
 

1-ame sektoriuje 

 pilnamečiai vyrai, 
nuteisti: 

 - pirmą kartą laisvės 

atėmimu už nesunkius, 

apysunkius, sunkius ir 

labai sunkius 

nusikaltimus, 

-  taip pat nusikaltimus 

dėl neatsargumo, bei 

anksčiau atlikę laisvės 

atėmimo bausmę, ir 

pavojingi recidyvistai, 
kuriems teismas 
nustatė atlikti bausmę 
pataisos namuose 

 

pilnamečiai vyrai, nuteisti :  

- pirmą kartą laisvės 

atėmimu už tyčinius 

nesunkius ir apysunkius 

nusikaltimus, taip pat už 

nusikaltimus, padarytus 

dėl neatsargumo, kurie 
pripažinti 

nesavarankiškais ar iš 

dalies savarankiškais ir 

kuriems yra reikalinga 

ilgalaikė ar trumpalaikė 

socialinė globa 

2-ame sektoriuje 

pilnamečiai vyrai, 
nuteisti;  

- pirmą kartą laisvės 

atėmimu už tyčinius 

sunkius ir labai sunkius 

nusikaltimus, taip pat 

anksčiau atlikę laisvės 

atėmimo bausmę, ir 

pavojingi recidyvistai, 
kuriems teismas 
nustatė atlikti bausmę 
pataisos namuose 

- pilnamečiai nuteistieji, 
kuriems teismas 

nustatė bausmę atlikti 

atviroje kolonijoje 

- nuteistieji laisvės 
atėmimu iki gyvos 
galvos izoliuotai nuo 
kitų nuteistųjų 
perkeliami apylinkės 
teismo nutartimi 

3-iame sektoriuje 

pilnamečiai vyrai, 
nuteisti: 

-  pirmą kartą laisvės 

atėmimu už tyčinius 

sunkius ir labai sunkius 

nusikaltimus, taip pat 

anksčiau atlikę laisvės 

atėmimo bausmę, ir 

pavojingi recidyvistai, 
kuriems teismas 
nustatė atlikti bausmę 
pataisos namuose 

nuteistieji, kuriems 
teismas paskyrė 

atlikti arešto bausmę 
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NOW IN PRAVIENISKES CORRECTION HOUSE-OPEN PRISON 
COLONY ARE CONVICTED PERSONS: 

 
 
 

 
 
 
 
 

In the 1st Sector  

Adult men, who are 
sentenced for the 

first time by 
imprisonment: 

- for a minor, less 
serious, serious and 
very serious crimes; 

- for intentional 
minor and less 

serious crimes, as 
well as for crimes 

committed by 
negligence, which 
are recognized as 

non-autonomous or 
partly autonomous 

and requiring a 
long-term or short-

term social care 

In the 2nd Sector 

Adult male prisoners 
convicted for the 

first time of: 

-intentional and 
seriuos crimes 

-intentional and very 
serious crimes 

Adult male prisoners 
convicted of 

imprisonment for 
life  

Adult male and 
female prisoners 

convicted to carry 
out their sentence 

in open prison 
colony 

In the 3rd Sector 

Adult male 
prisoners convicted 
for the  first time of: 

-intentional and 
seriuos crimes 

-intentional and very 
serious crimes 

Adult male prisoners 
convicted to carry 
out arrest penalty 
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PRIKLAUSOMYBES TURIN ČIŲ ĮKALINT Ų 
ASMENŲ REABILITACIJOS CENTRAS 

 

Trumpa istorija  
 

  Ligi šiol su priklausomybių turinčiais asmenimis įstaigos 2-ame 
sektoriuje buvo dirbama Alternatyviosios reabilitacijos centre (ARC), 
kuris veikė nuo  2003 gruodžio 29 d. 

 
2004 metai. ARC grupinio užsiėmimo metu 

 

 
2004 metai. Draugiškos krepšinio varžybos tarp ARC nuteitųjų  
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2005 metai. Kalėdinis renginys Alternatyviosios reabilitacijos centre  

 

 
2007 metai. Viename iš susitikimų su savanoriais 
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2008 metai. Susitikimas su AA draugijos nariais 

 

 
2009 metai. Pataisos įstaigos administracijos, socialinių partnerių ir Alternatyviosios 

reabilitacijos centro narių susitikimas 
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Priklausomybes turinčių įkalintų asmenų reabilitacijos centro 
įrengimo darbai baigti 2016 metų sausio mėnesio pradžioje, įgyvendinus 
Norvegijos finansinio mechanizmo finansuojamą projektą „Sąlygų 
įkalintiems asmenims, priklausantiems pažeidžiamoms grupėms, 
gerinimas“. Projekto vykdytojas – Kalėjimų departamentas prie Lietuvos 
Respublikos teisingumo ministerijos.  

Pradėjus įgyvendinti šį projektą įstaigai teko itin skubiai atlaisvinti 
šiam centrui pasirinktą pastatą, kur iki projekto įgyvendinimo pradžios 
nuolat bausmę atlikdavo apie 120 nuteistųjų. Skubiai reorganizuotos 
nuteistųjų diferencijavimo šiame sektoriuje nuostatos, perskirstyti tarp 
būrių ir lokalinių sektorių nuteistieji. Prireikė žmogiškųjų ir finansinių 
išteklių patalpų įrengimui ar sutvarkymui.  

Kadangi projekto rangos darbų sutartis neapėmė kai kurių už 
pastato ribų reikalingų atlikti darbų, šiuos darbus įstaiga vykdė savo 
iniciatyva bei turimų asignavimų lėšomis. Betonuoti ir sutvarkyti šio 
lokalinio sektoriaus takai, apželdinimas, suremontuota lauko pavėsinė, 
sutvarkyta nuogrinda aplink pastatą. Visų atliktų darbų vertė siekia 20 
tūkst. Eur. 

 
Projekto informacinis stendas 
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Įrengto Priklausomybes turinčių įkalintų asmenų reabilitacijos centro pastatas 

 

  
 
  Priklausomybes turinčių įkalintų asmenų reabilitacijos 
centro Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos 2-ame sektoriuje 
veikla grindžiama atskira Priklausomų nuo psichiką veikiančių medžiagų 
asmenų reabilitacijos programa, kuri patvirtinta Kalėjimų departamento 
prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2012 m. 
birželio 25 d. įsakymu Nr. V-211 „Dėl nusikalstamo elgesio rizikos 
vertinimo metodikų ir elgesio pataisos programų aprobavimo Lietuvos 
bausmių vykdymo sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo ir adaptuotų 
nusikalstamo elgesio rizikos vertinimo metodikų ir elgesio pataisos 
programų aprobavimo“. 
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PRIKLAUSOM Ų NUO PSICHIKĄ VEIKIAN ČIŲ MEDŽIAG Ų 
ASMENŲ REABILITACIJOS PROGRAMOS ETAPAI 

 
1. PIRMASIS ETAPAS – ĮŽANGINĖ GRUPĖ 

 
• Ši grupė skirta motyvuoti nuteistuosius pradėti gydytis nuo 

priklausomybės; suteikti jiems žinių apie priklausomybės ligą, 
vartojimo žalą, padarinius, galimus gydymosi būdus; formuoti 
neigiamą nuostatą į vartojimą. 

• Dalyvių skaičius neribojamas (atvira grupė). 
• Užsiėmimu metu skaitomos paskaitos, vyksta diskusijos, gali būti 

rodomi filmai. 
• Užsiėmimų ciklas – 3 mėnesiai. Užsiėmimai vykdomi Psichologinės 

tarnybos grupinių užsiėmimų kabinete. 
Nuo 2012 metų pabaigos Pravieniškių pataisos namuose-atvirojoje 

kolonijoje sėkmingai vedamos Įžanginės grupės. 2013 metais Įžanginės 
grupės užsiėmimus lankė 53 nuteistieji, 2014 metais – 79 nuteistieji, 2015 
metais užsiėmimus lankė 65 nuteistieji. 

Nuolat veikia AA (anoniminių alkoholikų) ir NA (narkomanų 
anonimų) nuteistųjų grupės. Šiuo metu AA grupę lanko 16 nuteistųjų, NA 
– 7 nuteistieji. 

 
2. ANTRASIS ETAPAS – PAGRINDINĖ STACIONARI 

REABILITACIJA 
 
• Ši grupė skirta tęsti terapiją, laikytis abstinencijos, mokyti dalyvius 

sveiko ir blaivaus žmogaus gyvenimo įgūdžių, skatinti juos 
dvasiniam augimui.  

• Joje gali dalyvauti nuteistieji, kurie yra pabaigę pirmąjį programos 
etapą – Įžanginę grupę. 

• Optimalus dalyvių skaičius: 30 nuteistųjų. 
• gydymo metodai ir technikos: edukacija priklausomybių tematika, 

terapiniai užsiėmimai, individualios konsultacijos, socialinių įgūdžių 
lavinimo užsiėmimai, AA/AN dvylikos žingsnių programa, meno 
terapijos technikos, biblioterapija, videoterapija, darbo terapija, 
savarankiškas darbas su savimi: dienoraščiai, savianalizės, terapiniai 
namų darbai. 

• Trukmė yra 12-18 mėnesių. Užsiėmimai vykdomi stacionariai. 
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Planuojami užsiėmimai Priklausomybes turinčių asmenų 
socialinės reabilitacijos centre: 
 
 

Individualus darbas: 
 

Konsultantas duoda klausimynus: įžanginį, problemų diagnozės. 
Konsultantas  nustato nozologinę diagnozę. Dalyviui duodama pagrindinės 
terapijos medžiaga, kuri skirta individualiam darbui. Šias pagrindinės 
terapijos užduotis dalyvis pristato užduočių grupėje. Kiekvienas dalyvis 
užduotis atlieka savo tempu. Pagrindinės terapijos darbų trukmė 4 
mėnesiai. Po to dalyvis, padedant konsultantui, sudaro asmeninės terapijos 
planą ir jį įgyvendina. Asmeninės terapijos planas yra sudaromas pagal 
dalyvio atsakymus į problemų diagnozės ir į ligos mechanizmų  
klausimynus. 

Kai grupės nuteistasis pažeidžia įsipareigojimus, nesilaiko 
dienotvarkės ir panašiai, tuomet yra duodamas individualus darbas- 
savianalizė. Savianalizėje nuteistasis aprašo situaciją, savo jausmus, 
mintis, veiksmus, veiksmų pasekmes. Darbe bando pažvelgti į situaciją iš 
kitos perspektyvos. Šis darbas nėra savęs įvertinimas (blogas-geras), o yra 
savo elgesio aprašymas. 
 
 
Grupiniai užsiėmimai (darbas grupėje): 
 
Bendruomenė 
 

Kiekvieną rytą vyksta bendruomenė. Bendruomenėje nuteistieji 
pasidalina savo jausmais, kokie įvykiai turėjo įtakos jo dabartiniams 
jausmams, nusiteikimui bei dalyvavimui terapijoje. Taip pat 
bendruomenėje yra aptariami buitiniai klausimai, nuteistojo asmeniniai 
planai dienai. Taip pat bendruomenėje nuteistieji išsako tarpasmeninių 
santykių problemas ir sutariamas laikas, kada problema bus sprendžiama, 
jei negalima jos išspręsti iš karto.  

Bendruomenėje sudaromas savaitės/mėnesio darbų grafikas: 
nuteistieji pasiskirsto gyvenamos vietos tvarkymo plotais, nusistato 
tvarkymo laiką.  
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Užduočių grupė 
 

Vyksta du kartus per savaitę. Šiose grupėse nuteistieji pristato savo 
namų darbus, kuriuos gauna iš pagrindinės terapijos, iš asmeninės 
terapijos. Kada dalyvis pristato savo darbą, kiti dalyviai klausosi ir po 
pristatymo visi pateikia atgalinį ryšį. Kiekvienos grupės pabaigoje vyksta 
apibendrinimas, t.y. kiekvienas dalyvis pasidalina tuo, ką sužinojo apie 
savo ligą, ką gavo naudingo iš šiandieninio užsiėmimo.  
 
Savęs pažinimo grupė, Socialinių įgūdžių grupė, Savipagalbos grupės (AA 
ir NA), Dvasinio ugdymo grupės 
 

Užsiėmimai  vyksta kartą per savaitę.  
Pagal poreikį ir galimybes planuojama vykdyti meno terapijos 

užsiėmimus, biblioterapiją, videoterapiją, vesti edukacinius užsiėmimus 
priklausomybių tematika. 
 

 

Reabilitacijos grupės vykdytojai 
 

Psichologas, priklausomybės ligų konsultantas, socialinis 
darbuotojas/būrio viršininkas, dvasininkas, sveikstantys priklausomi 
asmenys, turintys nemažiau kaip 2 metų blaivybės stažą (AA/NA 
draugijos nariai iš laisvės, su jais pasirašytos savanoriško darbo 
atlikimo sutartys) 
 

Vienas pagrindinių reabilitacijos veiklos principų – 
savanoriškumo principas, t. y., savanoriškas nuteistojo noras ir 
sprendimas gydytis. 
 

Pastaba: Pradžioje reabilitacija bus taikoma lietuviškai 
kalbantiems ir mokantiems bei gebantiems rašyti lietuvių kalba, nes 
priklausomi asmenys pagal programą turės daug savarankiškai dirbti su 
savimi bei atliktus namų darbus pristatyti grupėje terapeutui ir kitiems 
nariams. 
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3. TREČIASIS ETAPAS – PALAIKOMOJI POREABILITACINĖ 
TERAPIJA 

 
• Pagrindinės reabilitacinės terapijos užbaigimas. 
• Palaikomoji terapija. 

 
Priklausomybes turinčių įkalint ų asmenų reabilitacijos centre 

kartu su Priklausomų nuo psichiką veikiančių medžiagų asmenų 
reabilitacijos programa numatoma vykdyti ir kitas nuteistųjų 
socialinės reabilitacijos programas: 

 
1. Programa „Žalioji oazė“ . Šios programos pagrindinis tikslas – 

skatinti teigiamus nuteistojo asmenybės pokyčius vykdant agrokultūrinę, 
ekologinę veiklą. 

2. Elgesio korekcijos programos: EPP (Elgesys-Pokalbis-
Pasikeitimas), „Tik tu ir aš”. Šiomis programomis siekiama suteikti 
galimybę klientui išnagrinėti savo problemą, išgauti kuo daugiau 
pasisakymų apie pasikeitimą; labiau motyvuoti dalyvauti priklausomybių 
prevencijos programoje; skatinti centro nario elgesio pasikeitimus, mokyti 
savęs instruktavimo, problemų sprendimo, keisti turimas asocialias 
nuostatas ir formuoti socialias vertybes. 

3. Socialinių įgūdžių lavinimo programa. Programos tikslas – 
skatinti nuteistuosius ugdyti socialinius įgūdžius, formuoti adekvatų savęs 
suvokimą, lavinti bendravimo įgūdžius. 

4. Anoniminių alkoholikų savipagalbos programa (analogiška 
anoniminių narkomanų savipagalbos programa). Pagrindiniai tikslai: 
skatinti atsisakyti priklausomybės alkoholiui; skatinti keistis gyvenimo 
patirtimi, gyvenimo istorijomis, siekiant padėti sau ir kitiems sveikti nuo 
alkoholizmo, supažindinti naujai atėjusius su AA Dvylika asmeninio 
sveikimo žingsnių, ir Dvylika tradicijų , kurios palaiko pačią grupę, 
stiprinti nuteistųjų pasitikėjimą ir savigarbą, jų tikėjimą savo jėgomis.  

5. Suaugusių alkoholikų vaikų savipagalbos programa. Šia 
programa siekiama padėti klientams sveikti kurie augo nedarniose, 
alkoholį vartojančiose šeimose, skatinti keistis gyvenimo patirtimi, 
gyvenimo istorijomis, siekiant padėti sau ir kitiems. 

6. Sveikos gyvensenos programa. Programos tikslai: skatinti centro 
narių motyvaciją gerinti savo fizinę ir psichinę sveikatą, ugdyti valią 
sportinei veiklai, šviesti sveikos gyvensenos klausimais. 
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7. Religinio-dvasinio ugdymo programa. Šia programa siekiama 
padėti nuteistiesiems suvokti, kad dvasingumas-sudėtinė asmenybės dalis, 
ugdyti prasmės įžvelgimą dvasinio pobūdžio renginiuose ir apeigose.  

8. Kūrybinio ugdymo programa. Šios programos tikslai: sudaryti 
sąlygas centro klientams meninės kūrybos priemonėmis įprasminti 
bausmės atlikimo laiką, per kūrybinę veiklą siekti asmenybės dvasinio 
tobulėjimo.  

9. Naujai atvykusių į įstaigą nuteistųjų adaptacijos programa. Šios 
programos pagrindinis tikslas – padėti atvykusiam į pataisos namus 
nuteistajam integruotis į naują socialinę aplinką ir sukurti prielaidas 
sėkmingam jo pataisos procesui.  

10. Nuteistųjų integracijos į visuomenę programa. Ši programa 
taikoma asmenims, kurie ruošiami paleisti į laisvę pasibaigus laisvės 
atėmimo bausmės terminui, ruošiami lygtinai paleidimai iš laisvės 
atėmimo vietų prieš terminą arba ruošiami lygtinai nuo laisvės atėmimo 
bausmės prieš terminą. Jos taikymo tikslas yra sudaryti sąlygas 
nuteistiesiems po bausmės laiko atlikimo reintegruotis į visuomenę kartu 
mažinant pakartotinio nusikalstamumo riziką.  

11. Asmenų, kuriuos rengiamasi paleisti iš įstaigos teisinio ir 
socialinio švietimo programa. Įgyvendinant programą siekiama šių tikslų: 
suteikti asmenims, kuriuos rengiamasi paleisti iš laisvės atėmimo vietos, 
teisinių ir socialinių žinių, kad jie galėtų adaptuotis nuolat kintančioje 
visuomenėje ir sugebėtų teisėtais būdais tenkinti savo socialinius 
poreikius; ugdyti programoje dalyvaujančių nuteistųjų gyvenimo įgūdžius 
– gebėjimą prisitaikyti visuomenėje ir pozityviai elgtis, suteikti asmeniui 
brandaus savarankiško gyvenimo pagrindus ir padėti jam tobulinti 
pozityvius gebėjimus visą gyvenimą.  

12. Teisinio švietimo programa. Šia programa siekiama, kad centro 
nariai savo gyvenimo tikslų siektų teisėtais būdais ir priemonėmis, ugdyti 
atsakingą ir įstatymus gerbiančią asmenybę, supažindinti su įstatymais, jų 
pakeitimais susijusiais su nuteistųjų pataisos procesu ir reintegracija. 

13. Nuteistųjų socialinės integracijos programa. Šios programos 
pagrindinis tikslas – įtraukti nuteistuosius į veiklą, susijusią su dalyvavimu 
rengiant su kitais socialiniais partneriais įvairius projektus; meno dirbinių 
gamyba; abipusiu konsultavimusi dėl visuomeninės paskirties funkcijų 
tobulinimo; edukacinėmis paslaugomis; patalpų ir teritorijos tvarkymu.  
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2010 metai. Įstaigos administracijos ir nuteistųjų susitikimas su socialiniais partneriais  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Religinėms apeigoms skirta patalpa 2-ame sektoriuje 
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SOCIAL REHABILITATION CENTER  
FOR PEOPLE WITH ADDICTIONS 

 
 
 Social rehabilitation center‘s for people with addictions activities 
are based on individual rehabilitation program for people who is 
addicted psychoactive substances, which is approved by Prison 
Department.  
 

THE STAGES OF THE PROGRAM FOR PEOPLE WHO ARE 
ADDICTED TO PSYCHOACTIVE SUBSTANCES 

 
1. FIRST STAGE – INTRODUCTORY GROUP 
 
• This group is designed to motivate the prisoners to seek treatment for 

addiction, provide them with knowledge about the disease of 
addiction, loss of use, consequences and possible treatment methods 
and to form a negative attitude towards psychoactive substance 
consumption. 

• Number of participants is unlimited (it’s an open group). 
• Activities: lectures, discussions, films. 
• Activity cycle – 3 months. The activities will be conducted in group 

therapy room. 
 
 
 
 

2.  SECOND STAGE – THE MAIN INPATIENT REHABILITATION 
 
• This group is dedicated to continue therapy, adhere to abstinence, 

teach participants healthy and sober person's life skills, encourage 
them to spiritual growth. 

• It may involve prisoners who have completed the first stage of the 
program – Introductory Group. 

• The optimal number of participants: 30 prisoners. 
• Treatment methods and techniques: education on dependencies 

topics, therapeutic classes, individual counseling, social skills 
training classes, AA / NA twelve-step program, art therapy 
techniques, bibliotherapy, film therapy, occupational therapy, 
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individual work with them: blogs, self-analysis, therapeutic home 
works. 

• Duration is from 12 to 18 months. Classes are conducted stationary. 
 
The main forms of planned activities for prisoners in Social 
rehabilitation center‘s are: 
 
• individual work; 
• group sessions (group work). 

 
 

Specialists, who works in in Social rehabilitation center‘s are: 
 
• psychologist; 
• addiction diseases consultant; 
• social worker/contact officer; 
• cleric; 
• recovering addicted individuals with at least 2 years of sobriety 

record (the members of association AA / NA in freedom). 
 

One of the main rehabilitation principles is the principle of 
voluntariness, i.e., voluntary the desire of prisoner and the decision to 
undergo treatment. 

Note: Initially rehabilitation will apply to Lithuanian-speaking 
and who are able to write in Lithuanian, because the participants will 
have to do many activities (i.e. homeworks) by themselves and ten will 
have to present what they did to group therapists and other members. 
 
3. THIRD STAGE – PALLIATIVE THERAPY  
 
• The completion of a basic rehabilitation therapy. 
• Palliative therapy. 
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It is also planned to implement other programs into the Social 
rehabilitation center’s activities:  

 
1. Program „Green oasis“. The main purpose of this program is to 

promote positive change in the personality of the prisoners by engaging 
them into agricultural activities. 

2. Correctional programs: „Behaviour-Conversation-Exchange”, 
These programs aim to enable the client to deal with his problem, get as 
many instances of the change; motivate more to participate in the 
addictions program; encourage prisoner for behavioral changes, teach him 
self-instruction, problem solving, change the existing asocial provisions 
and build a socially values. 

3. Social skills training program. The main program aim is to 
encourage convicts to develop social skills, to form an adequate self-
awareness and develop their communication skills. 
 4. Alcoholics Anonymous self-help program (as well as Narcotics 
Anonymous self-help program). The main goals are: motivate to refuse 
addiction; encourage to exchange with life experiences, stories among 
themselves, to help yourself and others to recover from alcoholism, to 
familiarize newly arrived with the personal recovery of AA Twelve Steps 
and Twelve Traditions, which are supported by the same group of 
prisoners to strengthen confidence and self-esteem, their faith in their own 
strength.  

5. Adult children of alcoholic’s self-help program. The program 
aims to help prisoners who grew up in dysfunctional, consuming alcohol 
families recover and overcome their problems, motivate exchange life 
experiences, life stories in order to help themselves and others.  

6. A healthy lifestyle program. The main program aims are to motive 
prisoners to improve their physical and mental health, to develop their will 
during sporting activities, to educate about healthy living.  

7. Religious-spiritual education program. The main program aims is 
to help prisoners understand that spirituality is an integral part of the 
personality, to develop the sense of spiritual discernment structured events 
and celebrations. 

8. Creativity education program. The main program aim is to enable 
prisoners to achieve personal spiritual growth through creative activities.  

9. Adaptation program for newly arrived prisoners. The program's 
main goal is to help newly arrived prisoner integrate into a new social 
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environment and create preconditions for the successful correctional 
process.  

10. Integration into society program for prisoners. This program 
will be applied to prisoners, who are being prepared for release at the end 
of the term of imprisonment, or for release from imprisonment before the 
deadline or on parole from prison early. 

The main goal of the program is to prepare prisoners for successful 
integration into society after the release and also reduce the risk of re-
offending. 

11. Legal and social education program for prisoners who are 
being prepared for an early release. The main goals of the program are 
provide legal and social knowledge, so that they can adapt to the 
constantly changing society, and be able to satisfy their needs in the social 
way, and also develop member‘s life skills such as the ability to adapt in 
society and positive behavior, provide an individual with a mature basis 
for independent life and to help him improve positive skills throughout his 
life.  

12. The program which is designed to work with prisoners who has 
been detained under the influence of alcohol or drugs. The main program 
aims are to form a negative attitude towards drugs, psychotropic 
substances and alcohol or their surrogate’s abuse, form healthy life 
attitudes and to control their behavior in order to prevent the acquisition of 
drugs or alcohol consumption and distribution.  

13. Social integration program for prisoners. The program's main 
goals are to include convicts in activities related to the participation in the 
development of various projects; production of art pieces; mutual 
consultation on the improvement of public functions; educational services; 
premises and site clearing. 
 

_______________ 


