Kiedy wędrujemy różnice społeczne znikają,
nie ma bogatych ani biednych, mądrych ani
głupich, wszyscy są równi. Wędrują
ze swoimi wspomnieniami ku przyszłości.
Bernard Ollivier

twórca marszu terapeutycznego
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KTO IDZIE I PO CO?
Nowa droga to piesza wyprawa dwóch osób - byłego
więźnia i jego Opiekuna, którzy wspólnie
przemierzają polski odcinek trasy świętego Jakuba, z
Lublina do Krakowa, w sumie 350 km w ciągu 14 dni.
Nowa Droga to niepowtarzalne i innowacyjne
przedsięwzięcie, którego celem jest pomoc
młodemu człowiekowi, danie mu szansy na zmianę i
refleksję nad życiem, które potoczyło się
niewłaściwie.
Chodzenie w towarzystwie drugiego człowieka
narzuca zaskakujące doświadczenie zarówno dla
Uczestnika i jego Opiekuna. Wspólna droga
wymusza konieczność budowanie relacji opartej na
solidarności, dzieleniu się, wzajemnym szacunku i
życzliwości. Krok po kroku ewolucja tej relacji jest
namacalna, jest to mieszanka autorytetu, przyjaźni,
braterstwa, współudziału, kłótni i śmiechu.

Lublin

Wrocław

W wyprawie bierze udział Uczestnik - młody człowiek
w wieku do 30 lat, tuż po odbyciu kary pozbawienia
wolności oraz Opiekun - w wieku 30-65, który wciela
się w rolę piekuna, towarzysza wyprawy, nauczyciela i
coacha. Opiekunem może być człowiek pełen
empatii, który chce zmierzyć się z niezwykłym
doświadczeniem życiowym i przygodą.
Dla obydwu to niezwykła podróż, życiowe wyzwanie,
zmierzenie się ze swoimi słabościami, a przede
wszystkim poznanie swoich ukrytych możliwości i
potencjału. Uczestnik dokonuje swoistego „resetu”
swojego życia, po wyprawie otrzymuje wsparcie
zawodowe i pracę w wybranej przez siebie zawodzie.
W podjęciu nowych postanowień, wspiera go
Opiekun dla którego misją jest wspieranie Uczestnika.
Wyprawa ma obydwu wymiar samodoskonalenia,
poznania swoich możliwości w niezwykłych
okolicznościach, przekazania swoich doświadczeń
drugiemu człowiekowi.
Wyprawa to również poznanie swoich granic, duma
siągnięcia zamierzonego dystansu i dotarcia do celu.

Annopol

Opole

Piekary Śląskie

Kraków

DLACZEGO DŁUGODYSTANSOWA
WYPRAWA?
Wędrowanie stawia na rutynę, długoterminowość i
osiąganie małych sukcesów. Chodzenie to
wyjątkowe medium. Oferuje aktywność fizyczną bez
pośpiechu, promuje równowagę psychiczną, jest
mieszanką aktywności i kontemplacji. Wędrowanie
pomaga Uczestnikowi w pokonaniu kryzysu
tożsamości, zrozumienie tego, co go uszczęśliwia i
ogranicza, złości i frustruje. Droga pozwala odnaleźć
spokój
i
daje
początek
„monologowi
wewnętrznemu”, jest początkiem nowego etapu
życia byłego więźnia.
Obaj idą codziennie 20-30 km polnymi drogami,
lasami, łąkami, bezdrożami
z Lublina przez
Lubelszczyznę i Małopolskę do Krakowa. Codzienna
droga jest zaplanowana z punktu A do punktu B,
gdzie wędrowcy mają zorganizowane noclegi oraz
posiłki. Nieocenioną częścią drogi są spotkania w
drodze z nieznajomymi ludźmi. Podczas podróży
mierzą się ze swoim zmęczeniem, zmienną pogodą
oraz przede wszystkim dużo rozmawiają, dzięki
czemu wytwarza się między nimi więź. Opiekun
przybliża Uczestnika do zrozumienia świata z
nieznanej mu wcześniej perspektywy.

Sandomierz

SKĄ D
POMYSŁ?

Swoje przeszedłem, karę odbyłem
i doszedłem do wniosku, że być może było
potrzebne to do ogarnięcia się, do zrobienia
czegoś z sobą. (…) Dziękuję za wsparcie
i za wszystko, miło jest mieć kogoś, kto
pomimo wszystko w Ciebie wierzy.
Dziękuję wszystkim, którzy uwierzyli, że się
da, że więzień to nie jest ktoś przekreślony,
a człowiek, który potrzebuje wsparcia i za tą
pomoc i serce serdecznie wam dziękuję.
Bartek

Nowa Droga
wykorzystuje metodę francuską
„marszu
terapeutycznego”
dla
nieletnich
skonfliktowanych
z
prawem,
która
została
opracowana przez Bernarda Olliviera, francuskiego
podróżnika i pisarza. Francuski marsz terapeutyczny
to 3 miesięczna wyprawa nieletniego z dorosłym t
owarzyszem - Opiekunem organizowana w terenie
górzystym średnio 1380 km w Hiszpanii, Portugalii
czy Włoszech.
Stowarzyszenie POSTIS z Lublina zaadaptowało
2012 r. marsz terapeutyczny na potrzeby pracy
resocjalizacyjnej z młodymi byłymi więźniami. W
okresie 2013 - 2020 r. zostało zorganizowanych 82
wypraw dla 79 mężczyzn i 3 kobiet jednym z
polskich odcinków szlaku pielgrzymkowego św.
Jakuba: z Lublina do Krakowa 350 km. lub z Lublina
do Zgorzelca 900 km.

Nowa Droga otacza opieką byłego więźnia również
po ukończeniu wyprawy poprzez przygotowywanie
go do pracy. 90 % byłych więźniów, Uczestników
Nowej Drogi w ciągu pierwszego roku
od
opuszczenia więzienia nie wróciło za kraty. Wszyscy
ukończyli wyprawy, większość podjęła pracę. Byli
dumni z podjęcia wyzwania i dotarcia do celu
podróży:
„Swoje przeszedłem, karę odbyłem i doszedłem do
wniosku, że być może było potrzebne to do
ogarnięcia się, do zrobienia czegoś z sobą. (…)
Dziękuję za wsparcie i za wszystko, miło jest mieć
kogoś kto pomimo wszystko w Ciebie wierzy.
Dziękuję wszystkim, którzy uwierzyli, że się da, że
więzień to nie jest ktoś przekreślony, a człowiek, który
potrzebuje wsparcia i za tą pomoc i serce serdecznie
wam dziękuję” – Bartek
„Dziękuję. Wy mi kiedyś pomogliście i ja też chciałby,
teraz pomóc” - Daniel
„Jestem dumny z siebie, dumny z tego, że dałem
radę” - Dominik
„Dzięki projektowi znalazłem mieszkanie, pracuję w
myjni parowej, mam dziewczynę. Nie mam już ochoty
wracać do dawnego życia. Podoba mi się tak, jak jest”
– Patryk

JAK NOWA DROGA
BĘDZIE
RELACJONOWANA?
� Codzienne relacje Uczestników wypraw w social mediach (ig, fb, tik tok:
zdjęcia, relacje, live, rolka, 1-2 x podsumowanie).
� Stałe informowanie więźniów w 123 więzieniach w Polsce o wyprawach
za pośrednictwem więziennych radiowęzłów i wewnętrznej telewizji.
� Prowadzenie stałej kampanii informacyjno-promocyjną wypraw w
Internecie, w radio i telewizji.
� Realizacja relacji filmowych z Uczestnikiem i Opiekunem, z rozpoczęcia,
w trakcie oraz na końcu wyprawy.
� Promocja wypraw za pośrednictwem mediów lokalnych, ogólnopolskich
(tv, radio, prasa, portale internetowe).
� Uczestnik i Opiekun otrzymają przeszkolenie medialne oraz zostaną
wyposażeni w telefony z dużą ilości megapikseli do realizacji
multimedialnych.

OGÓLNE KORZYŚCI
SPONSORA W NOWEJ
DRODZE
Dzięki projektowi znalazłem mieszkanie,
pracuję w myjni parowej, mam dziewczynę.
Nie mam już ochoty wracać do dawnego
życia. Podoba mi się tak, jak jest.
Patryk

CEL:

POSZUKUJEMY
OPIEKUNÓW
I OPIEKUNEK WYPRAW

Opieka nad byłym więźniem w wieku 18 - 30 lat podczas 14–dniowej, pieszej wyprawy w
wybranym terminie, w okresie czerwiec – październik 2022 r.

OPIS STANOWISKA
Towarzyszenie jednemu byłemu więźniowi (mężczyźnie lub kobiecie) przez 14 dni na
wyznaczonej przez Organizatora trasie wyprawy: Lublin – Kraków (około 350 km, ok. 25 km
dziennie). Opiekun idzie z Uczestnikiem, Opiekunka idzie z Uczestniczką.

ZADANIA PODCZAS WYPRAWY
Opieka nad byłym więźniem w trakcie wyprawy, dbałość o jego bezpieczeństwo, tworzenie
atmosfery zaufania, pomoc w budowaniu jego planów na przyszłość. Stały kontakt telefoniczny z
kadrą projektu, a szczególnie z kierownikiem wyprawy i psychologiem.

WYMAGANIA JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ OPIEKUN:
� Predyspozycje osobowościowe: odpowiedzialność, empatia, asertywność, odporność na stres,
umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych, kreatywność.
� Umiejętności: łatwość nawiązywania kontaktów, zdolności organizacyjne, łatwość
podejmowania decyzji.
� Wiek powyżej 30 lat.
� Niekaralność.
� Dobry stan zdrowia.

OPIEKUNOWIE MAJĄ ZAPEWNIONE:
�
�
�
�

Wynagrodzenie na podstawie umowy cywilnoprawnej.
Noclegi i wyżywienie podczas wyprawy.
Ubezpieczenie NNW.
Wsparcie ze strony kierownika wyprawy i psychologa w zakresie rozwiązywania problemów w
trakcie wyprawy.

KONTAKT

BARBARA BOJKO-KULPA
resocjalizator, prezes Stowarzyszenia POSTIS, twórca
metody resocjalizacyjnej Nowa Droga, od 9 lat realizator
wypraw byłych więźniów z Opiekunami. Od 9 lat ściśle
współpracuje ze Służbą Więzienną w Polsce.
Zainteresowanych ofertą prosimy o kontakt mailowy na
adres: biuro@postis.pl lub o kontakt telefoniczny
z koordynatorem Barbarą Bojko-Kulpa:
81 524 39 66, 501 427 173, e-mail: biuro@postis.pl

Stowarzyszenie POSTIS
www.postis.pl

