
ЦИклус на актИвностИ за младИте во затвор во ХоландИја за улогата на COPOSO во рамкИ на YiP

во просечен ден во Холандија...

… околу 500 млади се затворени во холандските поправни установи. Во нивните животи 
можеби многу нешта тргнале наопаку, можеби тие донеле погрешни одлуки што ги довеле 
онаму кајшто се, но Young in Prison верува дека секој заслужува втора шанса – а некогаш 
дури и повеќе од две.

Над половината од затворените млади ги сметаат Young in Prison за позитивен момент 
на учење, момент на инспирација, нова шанса или прв знак на позитивни промени што 
претстојат. Како дел од методологијата YiP – COPOSO – младите работат на нивниот 
личен развој преку работилници за уметност и спортови. Покрај создавањето патека кон 
подобра иднина, COPOSO често води кон подобро разбирање меѓу младите престапници и 
затворскиот персонал, подобрувајќи ги животните услови во младинските затвори.
Програмата YiP придонесува кон реинтеграција на младите (поранешни) престапници, кон 
намалување на стапките на повратништво и кон подобрување на младинското учество 
во системот на малолетничка правда, што е уште еден начин на кој YiP придонесува кон 
побезбедно општество.

YiP е основан во Јужна Африка во 2002, а потоа следеше Меѓународнаа Мрежа YiP, со 
програми во земји како Колумбија, Кенија, Авганистан, Мароко и Холандија.

Што е COPOSO?
автономИја Поврзаност

Цел

Young in Prison се стреми да ги рехабилитира младите 
поранешни престапници преку секундарно враќање на 

вистинскиот пат (desistance): долгорочна и внатрешна 
мотивација да го отфрлиш криминалното однесување.

Young in Prison Nederland придонесува кон позитивна 
реинтеграција на младите по престојот во установа 
и кон намалување на повратништвото. На тој начин 

YiP придонесува кон побезбедно општество.

ова се 
постигнува 

преку

Охрабрување, инспирирање или разгорување на 
внатрешната мотивација. За оваа цел, на младите 
треба да им се задоволат трите основни потреби – 

теорија на самодетерминација

мисија 
и ефекти

-

малолетнички 
затвор

социјална   
мрежа,
влада,
јавно и 
политичко

домашно 
опкружување

работа со млади

Приближно 1200 млади 
се осудени и испратени во 
младински затвор секоја 
година.

 себевреднување,  
 самодоверба, саморазвој

 емпатија
 делотворно комуницирање
 управување со социјалните 

 врски
 Позитивна соработка
 Поттикнување креативно и 

 критичко мислење
 справување со емоции
 размислување за себеси
 управување со стрес и 

 фрустрации
 справување со конфликти
 независно делување и 

 донесување одлуки
 Поставување цели и 

 делотворно планирање
  да се биде позитивен 

 чинител во општеството - 
 дури по отпуштањето

од 30-те млади кои се поддржани по 
отпуштањето, приближно 8 учесници се 
одбираат за нашата лидерска програма 
Youthlab. овие учесници учат како да ги 
користат нивните искуства за да се залагаат за 
подобар третман и да влијаат на политиките 
во врска со младите во конфликт со законот. 
тие се обучени да се ангажираат со засегнатите 
страни во секторот, како што се обвинители, 
затворски персонал и офицери за условен 
отпуст. некои и самите станале обучувачи на 
YiP и се имаат вратено во поправните установи 
како примери. тие ја користат методологијата 
COPOSO за да допрат до младите и да понудат 
позитивна инспирација и влијание.
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YiP исто така ги поддржува младите по нивното 
излегување од затвор. Преку работилниците на 
COPOSO и индивидуалната менторска работа 
на 40 волонтери, во моментов поддржуваме 
приближно 30 млади годишно, помагајќи им 
да работат на стабилна домашна ситуација и 
генерирање можности за работа и образование.
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21 обучувачи/примери на Young 
in Prison (YiP) нудат креативни 
работилници со користење на уметност 
и спортови. Преку овие работилници, 
младите развиваат барем една од 
13 COPOSO животни вештини

Има 7 поправни центри за 
малолетници во Холандија 
каде тие млади ќе добијат 
третман. Young in Prison 
(„младите во затвор“) во 
моментот работат во 5 од 
нив.

комПетенЦИИ

 COPOSO-базирани
  работилници во 
 кои младите учат 
 ва=ни животни 
 вештини.

 темите на 
 работилниците
  нудат важни 
 животни прашања – 
 го поттикнуваат 
 личниот развој.

 креативни и 
 спортски 
 работилници 
 што го стимулираат 
 капацитетот на 
 личноста.

 работа на уметнички 
 продукти и 
 презентации

 младите 
 партиципираат во 
 дизајн на циклусот 
 COPOSO.

 во Youthlab младите 
 учат како да работат 
 како консултанти 
 во секторот за 
 малолетничка 
 правда. нивните 
 искуства и увиди 
 се скапоцени.

 Инспирирање 
 на обучувачи на 
 YiP работилници, 
 кои работат од 
 хоризонтален и
  еднаков однос.

 YiP –менторите 
 кои се тука за
  младите и 
 не припаѓаат на
  официјалната рамка 
 или систем.

 YiP-другар кој,
  зависно од неговата
  предисторија, може 
 да понуди 
 разбирање и
  перспектива.

COPOSO е кратенка за COntributing POsitively to Society 
(Позитивен придонес кон општеството). Името е 
одбрано за методата на Young in Prison, бидејќи 
целта на програмите што ги спроведува YiP е да им 
овозможи на младите позитивно да придонесат кон 
општеството после нивното отпуштање од затворскиот 
систем. COPOSO е резултат на напорите за соработка по 
анализата на најдобрите практики на програмите на YiP
ширум Европа, Африка и Јужна Америка.

Методологијата COPOSO ги користи уметниста и 
спортовите како влезни точки и преку обемна поддршка 
пред и по отпуштањето, се стреми да ја зголеми нивната 
отпорност и самодоверба на младите претстапници и да 
ги поддржи во стекнувањето витални животни вештини 
што ќе им овозможат да бараат работа, во крајна линија 
олеснувајќи го нивното враќање во општеството. Таа им 
овозможува не само да сонуваат за нивната иднина, 
туку исто така да ги реализираат своите соништа и да 
придонесат позитивно кон општеството.

COPOSO користи 13 животни вештини што (објаснети во 
подробности во овој документ) може да се користат од 
страна на обучувачите, зависно од потребите на младите 
за кои се грижат. Меѓу популарните животни вештини 
се емпатија, справување со агресија, зголемување на 
самодовербата и справување со емоции.
Без оглед која форма на уметност се користи во 
активноста на COPOSO, YiP секогаш се стреми да работи 
кон (опиплив) краен продукт. Последниве години YiP NL 
продуцираше неколку музички снимки, претстава, збирка 
поезија и бројни ликовни изложби.

Животни вештини 
според COPOSO



младите
Примарна целна група на методологијата COPOSO се 
младите кои се во младински поправен центар како 
последица на тоа што се осудени за кривично дело. 
Преку учеството во работилница COPOSO:

- младите се чувствуваат инспирирани и
  мотивирани да ги сменат своите животи 
 засекогаш
-  тие доживуваат значаен личен растеж
-  отпорот и самодовербата се значително
  зголемени.

младинските затвори...
Инкорпорирањето на COPOSO ќе овозможи на 
менаџментот и вработените во затворот да 
развијат содржајни активности што се фокусирани 
на позитивна реинтеграција на младите во 
општеството. Спроведувањето на COPOSO 
резултира со:

-  вклучување на младите во содржајни  
 активности
-  омоќени го (граѓански организации) кои можат
  да ги поддржуваат затворите
- Подобрено групно опкружување во рамки на
 затворските центри
-  намалување на насилството и агресијата во 
 тек на работилниците

Факти за YiP NL
 1200 млади се осудени во Холандија секоја година

 YiP работи во 5 од 7 холандски младински поправни центри

 Пониски стапки на инциденти пријавени во центрите во тек и по YiP-програмите

 80 % од учесниците доживуваат позитивен персонален развој по работилниците COPOSO

 Значајно намалување на повратништвото меѓу учесниците ширум глобалната YiP програма

 активностите COPOSO може да се вградат во образовната наставна програма на младинските затвори

 активностите COPOSO може да се вградат во дневната програма на младинските затвори (активности за слободно време)

 активностите COPOSO може да се поврзат со други методологии, како рамките You-turn/Tops

 COPOSO може да води до зголемено учество на младите во креирањето

како COPOSO моЖе да се Поврзе со ЦелИте на затворската рограма?Што моЖе COPOSO да значИ за:

“ПрИсуството на YiP И 
методологИјата COPOSO 

ПрИдонесуваат кон Подобрена 
ПедагоШка клИма во наШата 
ИнстИтуЦИја. обучувачИте на 

YiP се вИстИнскИ ПосветенИ И не 
осудуваат, Што создава безбедно 

оПкруЖување з аучење И гИ 
ПоттИкнува младИте да учествуваат 

И работат кон ПостИгнување на 
нИвнИте лИчнИ развојнИ ЦелИ” 

“оваа Програма ја ПодобрИ 
мојата самодоверба. ПрвИчно се 

чувствував бескорИсен, безвреден, 
без нИкаков ПотенЦИјал. но По 

учеството во Програмата COPOS, 
сФатИв дека јас сум некој, И дека 
Имам ПотенЦИјал како И другИте 

младИ И дека моЖам да гИ 
остварам моИте сонИШта. мојата 
самодоверба е сега Поголема.”

Joris van den Boer, директор на 
Kompascollege во рамки на de 

Hartelborgt поправниот центар.

Учесник во програмата YiP.

 Затворскиот персонал ќе може да разработи 
 дополнителни алатки за да обезбеди 
 содржајни активности насочени кон 
 реинтеграција на затворениците. Ова може 
 да бидат или нови или ревидирани, постојни 
 активности

 Знаењето и свеста за методологијата COPOSO 
 може да водат кон подобрена интеракција 
 меѓу затворскиот персонал и младите

 Персоналот обучен за COPOSO ќе може
  да создаде безбедно опкружување што го 
 стимулира развојот на младите во затвор

 COPOSO може да помогне во поддршката
  на затворите да ги остварат своите цели 
 на политиките (понизок степен на инциденти, 
 подобрено образование, подобрен третман 
 на затворениците)

 Имплементирање на методологијата 
 COPOSO ќе обезбеди капацитет на ГО д имаат 
 интеракција со младите на позитивен начин

 CSO се оспособени да развијат содржајни
  активности насочени кон личен развој и 
 позитивна реинтеграција на младите

 COPOSO може да претставува основа за 
 екстензивно партнерство меѓу ГО и
  младински затвори, доколку на ГО им се 
 дозволи да спроведуваат програми внатре во 
 младинските затвори, во кои развојот 
 на лични животни вештини е поврзан со 
 образовните цели и наставната програма 
 на затворот

 Младите полесно стекнуваат доверба кога 
 работат со некого надвор од формалниот 
 затворски систем

 Обуката на фриленс водители на
  работилници да ги спроведуваат 
 активностите COPOSO го олеснува работното 
 оптоварување на затворскиот персонал

 Младите може да се чувствуваат помалку
  резервирани околу споделувањето на 
 нивните идеи или искуства, кога имаат 
 работа со некого надвор од затворскиот 
 систем

кој моЖе 
да бИде 

обучен за 
COPOSO?

коИ се 
ПрИдобИвкИте 

на обуката 
COPOSO за:

1. затворскИот Персонал И менаџмент: 2. граѓанскИ органИзаЦИИ (го): 3. ФрИленс водИтелИ на работИлнИЦИ: кандидатите што може да 
се обучат за COPOSO имаат 
предисторија или силен интерес и 
талент за педагогија или социјална 
работа и имаат искуство во работа 
со спорт, игра или уметност како 
алатка за омоќување на младите. 
Иделано, обучувачите на COPOSO 
ќе станат примери (модели), со 
што делотворниот трансфер на 
знаење ќе стане многу полесен и 
поделотворен.

По следење на обуката COPOSO, 
секој учесник ќе може да 
разработи, спроведе или иницира 
содржајни активности (со 
користење на уметност, спорт 
и игра) преку кои младите во 
конфликт со законот ќе развијат 
животни вештини и ќе искусат 
личен растеж.


