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,) *-)52&) 1" .$4)#& 0$4"
! B2%*)#& 12:"-$* 1$2 8%7-&?"-$*. B$2 0$4" H
4&%)/$ 1) :"$-*" 2-(* 42 02#%)$/"$1*-"
! D%*(#:&%$#& 0&.&423*"#& 8% 8%#)3)7)-)$
&%."-#$#&&3"-

I

! D%*(#:&%$#& 0&.&423*"#& 8% 0)1."!2-$-)$
/-)2%)& $4*&/&*"#& 0&% 8%49&1"$-)

I

! EF&1*" 4)/$ 8% 8%49&1"$-) 4$-) /"
%)#23#2#)!*)

J

! G" 1&##&#& -"2 1$2 $/)#& %)/"&) 1" 32$#&
2% #)0&4$#)%*

KL

63*.)3 0) :-"53)#) :)%*-2 4$-) $#& $/)$
%)/"&) 0) 1:-&?&%
G&$#$ 02:" 8%49&1"$-)

KK

KM

N) 2%0) :2*)#& "5#&%) $4)$1*" 4$-*)
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! Dac! nu ave"i propriul dumneavoastr! exemplar al
acestei c!r"i, ruga"i-l pe ofi"erul dumneavoastr!
personal (personal officer) sau pe ofi"erul de leg!tur!
pentru de"inu"ii cu disabilit!"i (disability liaison officerDLO) s! v! dea un exemplar.
! Totodat!, pute"i solicita o serie de informa"ii care exist!
pe CD.
! Adresa"i-v! în scris celor de la Prison Reform Trust,
FREEPOST ND6125, London ECIB 1PN.

N)1:-) 4) )1*) /"-5$ 8% $4)$1*" 4$-*)=
! Multe persoane din închisoare au o disabilitate precum
autismul, astm sau depresie.
! Aceast! carte este destinat! acelor de"inu"i care au o
disabilitate.
! V! ofer! informa"ii importante legate de via"a din
închisoare #i de ce fel de asisten"! pute"i beneficia.
! Mai exist! #i o alt! carte denumit! “Information Book
for Prisoners with a Disability” (numai în englez!) pe
care pute"i s-o cere"i pentru a o r!sfoi. Aceasta v!
expune în mai mare detaliu aspectele cuprinse în
cartea de fa"!.

,2# :2*)#& "5#&%) 8% 8%49&1"$-) $?2*"-23 0)
4$-) $/)#& %)/"&)

@

! Se recomand! s! spune"i cât se poate de curând
posibil personalului din închisoare dac!
dumneavoastr! ave"i vreo disabilitate sau dac! ave"i
nevoie de sprijin pentru vreo activitate.
! Personalul din închisoare *-)52&) s! fac! tot posibilul
pentru a v! oferi ajutorul de care ave"i nevoie.Legea le
impune acest lucru.
! Tot ceea ce spune"i personalului din închisoare
r!mâne în confiden"ialitate.

,) .)3 0) $?2*"- *-)52&) 1" /" ".)-) :)-1"%$323
0&% 8%49&1"$-)=
Personalul din închisoare trebuie s! v! ofere tot ajutorul
de care ave"i nevoie pentru ca dumneavoastr! s! v!
pute"i încadra pe deplin în via"a din închisoare.
Personalul din închisoare trebuie s! v! ajute s!
! În"elege"i informa"iile sau ceea ce vi se comunic!
! Desf!#ura"i o munc! sau s! merge"i la înv!"!mânt
(înv!"!mânt înseamn! locul unde dumneavoastr!
înv!"a"i lucruri noi)
! P!stra"i leg!tura cu familia #i prietenii dumneavoastr!
! V! men"ine"i s!n!tatea.

,2& :2*)#& 1"3&4&*$ $?2*"-

A

Principalele persoane din închisoare c!rora le pute"i
solicita ajutorul sunt
K

O.&#)-&& 0) 8%49&1"$-) 1$2 ".&#)-23
02#%)$/"$1*-" :)-1"%$3
Adresa"i-v! ofi"erilor de închisoare în leg!tur! cu "-&4)
neclaritate a"i avea sau pentru orice fel de ajutor de care
ave"i nevoie.

;

O.&#)-23 0) 3)7"*2-" :)%*-2 0)#&%2#&& 42
0&1$5&3&*"#& (2%)"-& $4)!*&$ 12%* 42%"142#& 125
0)%2#&-)$ :-)142-*$*" 0) NQO)
! Aceast! persoan! î#i desf!#oar! activitatea în
închisoare. Ei lucreaz! acolo pentru a veni în sprijinul
acelor de"inu"i care au o disabilitate.
! Oricând pute"i s! solicita"i s! v! adresa"i dumnealor.
Dac! dori"i s! vorbi"i cu dân#ii, solicita"i acest lucru
personalului.
! Pute"i s!-i spune"i ofi"erului de leg!tur! pentru de"inu"ii
cu disabilit!"i ce fel de asisten"! solicita"i, având în
vedere disabilitatea dumneavoastr! sau ce crede"i c!
v! este greu de f!cut.

<

N"4*"-& 1$2 $1&1*)%*) (:)-1"$%) 4$-) 324-)$S"
8% 0"#)%&23 0) 8%7-&?&-) $ 1"%"*"#&&)
! Pute"i s! v! adresa"i dân#ilor în leg!tur! cu orice
probleme de s!n!tate ave"i dumneavoastr!. Sau chiar
dac! v! îngrijoreaz! sau v! sup!r! ceva.

H

! B"3&4&*$#& $?2*"-23 :)-1"%$3232& 0) 8%49&1"$-) "-&
0) 4(*) "-& $/)#& %)/"&).

! T%."-#$#& :)-1"%$323 0) 8%49&1"$-) 0$4" /" )1*)
7-)2 1" 0)1."!2-$#& /-)" $4*&/&*$*). 64)!*&$
*-)52&) 1" /" ".)-) $?2*"-23 0) 4$-) $/)#& %)/"&).

,) *-)52&) 1" .$4)#& 0$4"
K

B2%*)#& 12:"-$* 1$2 8%7-&?"-$* 0&% 4$2S$ 2%":-"53)#). B$2 0$4" 4&%)/$ 1) :"$-" 2-(* 42
02#%)$/"$1*-"
Este ."$-*) &#:"-*$%* s! spune"i cuiva despre acest lucru.
V! pute"i adresa

! Oric!rui membru al personalului de închisoare
! Unui doctor sau unei asistente
! Unui ascult!tor sau unui amic. Ace#tia sunt de"inu"i ca #i

dumneavoastr! care sunt instrui"i pentru a v! ajuta, atunci
când sunte"i sup!rat sau îngrijorat. Uneori ace#tia poat!
un tricou special

! Ofi"erului de leg!tur! pentru persoanele cu disabilit!"i
! Unui capelan (aceasta este o persoan! care se ocup! de
religie. Nu trebuie neap!rat s! fi"i religios pentru a v!
adresa capelanului)

! Persoanelor din afara închisorii care se cunosc sub

denumirea de B$#$-&*)$%& (B$#$-&*$%1). Ele pot fi
contactate oricând #i vin în ajutorul persoanelor care sunt
sup!rate sau îngrijorate. Îi pute"i contacta la num!rul
08457 90 90 90.

,) *-)52&) 1" .$4)#& 0$4"
;
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D%*(#:&%$#& 0&.&423*"#& 8% 8%#)3)7)-)$
&%."-#$#&&3"- 1$2 %2 8%#)3)7)#& 4) /& 1) 1:2%)
Personalul de închisoare trebuie s!
>
! V! ajute s! în"elege"i informa"ii
! V! prezinte informa"iile într-un mod u#or de în"eles de
dumneavoastr!.
Pute"i ruga pe oricare membru al personalului de închisoare
s!
! V! explice încât s! v! fie mai u#or de în"eles
! V! prezinte informa"iile sub alt! form!, precum în cuvinte
u#oare, cu poze sau pe CD
! V! citeasc! ceea ce ave"i nevoie. Sau s! v! fac! s!
în"elege"i de exemplu completarea unui formular sau
redactarea unei scrisori
! $i personalul de la bibliotec! v! poate ajuta s! ob"ine"i
informa"ii pe care dumneavoastr! pe pute"i în"elege u#or

<

D%*(#:&%$#& 7-)2*"#& 8% 0)1."!2-$-)$ /-)2%)&
$4*&/&*"#& 8% 8%49&1"$-) 0)"$-)4) $/)#& "
:-"53)#" 0) 1"%"*$*) 1$2 " 0&1$5&3&*$*)
V! pute"i adresa
! Unui ofi"er de închisoare
! Ofi"erului de leg!tur! pentru de"inu"ii cu disabilit!"i
! Exist! unele închisori unde sunt de"inu"i ca #i
dumneavoastr!, care-i ajut! pe acei de"inu"i cu disabilit!"i.
Uneori ace#tia poart! un tricou special.
>)-1"%$323 0) 8%49&1"$-) *-)52&) 1" .$4" *"* :"1&5&323 1"
/" 2!2-)S) /&$#$ 0) $4"3".
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,) *-)52&) 1" .$4)#& 0$4"
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B2%*)#& %)#23#2#&* 0) 4)/$ 1$2 0$4"
4"%1&0)-$#& 4" 8%49&1"$-)$ $ 7-)!&* 42 4)/$
! Dac! v! nemul"ume#te ceva din închisoare, întreba"i
personalul de închisoare ce trebuie s! face"i. Alternativ, un
alt de"inut poate s! v! îndrume
! Probabil c! va trebui s! completa"i un formular în care s!
scrie"i problema care v! nemul"ume#te. Pute"i s! ruga"i pe
cineva s! v! ajute la completarea formularului.
! Dac! dori"i s! spune"i ceva în confiden"ialitate, pute"i
,
completa
un formular special care se nume#te formular de
$44)1 4"%.&0)%#&$3 (,"%.&0)%*&$3 $44)11)
! În afara închisorii exist! persoane care se întrunesc #i
formeaz! ,"#&1&$ T%0):)%0)%*" 0) U"%&*"-&S$-)
(T%0):)%0)%* U"%&*"-&%7 V"$-0W TUV). Dac! ave"i vreo
problem! în închisoare, v! pute"i adresa acestei comisii
! Dac! aceast! comisie nu poate solu"iona problema
dumneavoastr!, atunci v! pute"i adresa, în scris,
persoanei cu denumirea de O#5201#$% :)%*-2
D%49&1"-& !& >-"5$#&2%) (>-&1"%1 $%0 >-"5$*&"%
O#5201#$%) de la aceast! adres!
Prisons and Probation Ombudsman
Ashley House
2 Monck Street
London SW1P 2BQ

KL
N$4" 12%*)#& %)#23#2#&* 0) 8%7-&?&-)$ #)0&4$3" 4$-) /"
)1*) $4"-0$*"
! Mai întâi adresa"i-v! cuiva de la cabinetul medical #i
încerca"i s! rezolva"i problema
! Dac! personalul de la cabinetul medical nu poate rezolva
problema, atunci pute"i ob"ine asisten"! din partea unui
grup din afara închisorii care se nume#te Serviciul
Independent de Consultan"! pentru Reclama"ii – T,6B
! Personalul de închisoare v! poate da num!rul de telefon al
T,6B-ului. Alternativ, îl pute"i ob"ine de la bibliotec! sau
dac! suna"i pe cei de la NHS Direct la num!rul LIM@ MAMH

@

G" )1*) -"2 1$2 *-)52&) 1" /" 32$#&
#)0&4$#)%*23
N$4" 12%*)#& 5"3%$/ 1$2 0$4" $/)#& /-)" :-"53)#" 42
"49&& 1$2 42 0&%#&&
! Cere"i s! v! consulte un doctor, o asistent!, un dentist sau
un oftalmolog
! Dac! nu pute"i ob"ine ajutorul de care ave"i nevoie în
închisoarea dumneavoastr!, atunci personalul va hot!rî
care este cea mai bun! m!sur! de luat
! N$4" *-)52&) 1" /" 32$#& #)0&4$#)%*23
o Spune"i personalului de închisoare c! trebuie s! v! lua"i
medicamentul
o Un medic al închisorii v! va da medicamentul care v!
trebuie
o S-ar putea s! ave"i voie s! p!stra"i medicamentul în
celul!. Dac! se poate a#a, v! va anun"a personalul de
închisoare.

63*.)3 0) :-"53)#) :)%*-2 4$-) $#& $/)$
%)/"&) 0) 1:-&?&%
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Cartea aceea mai mare con"ine mai multe
informa"ii legate de aceste aspecte.
N)4&S&&
(Dac! înc!lca"i regulile stabilite de închisoare, exist!
posibilitatea s! fi"i dus într-un loc unde se va lua o decizie
legat! de dumneavoastr!. Aici este locul este unde v!
duce"i s! discuta"i despre cele întâmplate.)
! Directorul sau personalul de închisoare trebuie s! v!
ajute s! în"elege"i ce se întâmpl!.
! Dac! nu în"elege"i, exist! posibilitatea s! vi se dea voie
s! fie cineva cu dumneavoastr!.
! Spune"i-i directorului de închisoare dac! a"i înc!lcat o
regul! deoarece nu a"i în"eles-o.
! V! poate ajuta #i avocatul dumeavoastr!.

,)323$
Celula dumneavoastr! sau persoana împreun! cu care
împ!r"i"i celula
! Dac! ave"i vreo problem! legat! de celula
dumneavoastr! sau de persoana cu care împ!r"i"i
celula, adresa"i-v! personalului de închisoare.

U(%4$-)$

K;

! Dac! nu pute"i mânca anumite feluri de mâncare,
spune"i-i doctorului sau asistentei.

! Dac! doctorul sau asistenta î#i dau acordul precum c!
v! trebuie un anumit fel de mâncare, atunci
închisoarea v! va face acest lucru.

! Dac! ave"i nevoie de ajutor la alegerea felurilor de
mâncare, adresa"i-v! personalului de închisoare.

X"-#23$-)
! Personalul de închisoare trebuie s! v! ajute la
completarea formularelor.

! Probabil c! #i ceilal"i de"inu"i v! pot ajuta.
V$%&& !& 5)%).&4&&3)
! Dac! ave"i nevoie de ajutor în privin"a banilor sau a

beneficiilor, adresa"i-v! personalului de închisoare. Ei
v! pot spune cine v! poate ajuta.

! Dumneavoastr! *-)52&) s!-i anun"a"i pe cei de unde

ob"ine"i beneficiile cum c! acum sunte"i în închisoare.

!)723$#)%*
! Personalul de închisoare trebuie s! v! dea informa"ii

legate de regulament. Dac! exist! vreo regul! pe care
nu o în"elege"i, ruga"i-i pe ace#tia s! v-o explice.

>)-49)S&#&&
($*2%4& 4(%0 :)-1"%$323 /" .$4) :)-49)S&#&)
4"-:"-$3")

K<

! Dac! v! este greu ca personalul de închisoare s! v!

fac! o astfel de perchezi"ie, din cauza disabilit!"ii sau a
unei probleme de s!n!tate, spune"i acest lucru
personalului de închisoare.

! Personalul de închisoare va g!si cea mai bun! cale de
a face perchezi"ia.

>3$%23 1)%*&%#)&
! Ofi"erul dumneavoastr! personal sau managerul care
se ocup! de infractori (Offender Manager) trebuie s!
v! ofere tot sprijinul de care ave"i nevoie.

G&S&*) 0&% :$-*)$ :-&)*)%&3"- 1$2 .$#&3&)&
02#%)$/"$1*-"
! Personalul de închisoare trebuie s! v! acorde tot

sprijinul de care ave"i nevoie pentru a primi vizite sau
pentru a p!stra leg!tura cu oamenii.

U2%4$ 1$2 8%/"#"#(%*23
! Dac! crede"i c! munca sau înv!"!mântul sunt grele,
spune"i acest lucru personalului de închisoare sau
ofi"erului de leg!tur! care se ocup! de de"inu"ii cu
disabilit!"i.
! Ei trebuie s! fac! tot posibilul s! v! ajute s! munci"i
sau s! înv!"a"i (înv!"!mântul este acolo unde înv!"a"i
lucruri noi).

G&$#$ 02:" 8%49&1"$-)
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! Personalul de închisoare v! poate ajuta s! fi"i preg!tit
pentru via"a de dup! închisoare.

,) *-)52&) 1" .$4)#& 8%$&%*) 0) $ :3)4$ 0&%
8%49&1"$-).
V)%).&4&&
! Pute"i face o cerere pentru beneficii la For"ele de
Munc! (Jobcentre Plus).

! Vorbi"i cu personalul de la echipa de restabilire s! v!
ajute.

N"4*"! Ruga"i personalul echipei de asisten"! medical! s! v!
ajute la g!sirea unui doctor din afara închisorii.

6?2*"- 7)%)-$3 3$ /&$#$ 02:" 8%49&1"$-)
! Trebuie s! lua"i leg!tura cu persoanele de la serviciul
social din zona unde dumneavoastr! urmeaz! s!
locui"i. Sau poate c! familia sau prietenii
dumneavoastr! pot face acest lucru pentru
dumneavoastr!.

! Ruga"i-i pe cei de la echipa de restabilire sau de

asisten"! medical! s! v! ajute s! face"i acest lucru. Ei
v! pot îndruma c!tre oricine v! poate ajuta atunci când
ve"i pleca din închisoare.

Q"42&%#) (dac! nu ve"i avea nici o locuin"!)

K@

! Cere"i ajutorul celor de la echipa de restabilire.
! Sau poate c! închisoarea unde v! afla"i are persoane
speciale cu care pute"i s! vorbi"i referitor la locurile
unde se poate locui la plecarea din închisoare.

Q&4)%#$
(Dac! sentin"a dumneavoastr! dep!#e#te un an, la
plecarea din închisoare trebuie s! respecta"i un
regulament. Acest regulament se nume#te 3&4)%#".)
! Cineva sub denumirea de U$%$7)- 4$-) 1) "42:" 0)
&%.-$4*"-& se va asigura c! dumneavoastr! a"i în"eles
#i c! respecta"i acest regulament. S-ar putea ca ei s!
fie în m!sur! s! v! ajute #i cu alte probleme.

U2%4$Y 42-12-& 0) &%1*-2&-) 1$2 8%/"#"#(%*
! Ruga"i-i pe cei de la echipa de înv!"!mânt sau de la
restabilire s! v! ajute s! v! g!si"i un loc de munc! sau
un curs, dup! plecarea din închisoare.

Easy words by Mencap.

KA

Prison Reform Trust 15 Northburgh Street London EC1V OJR
Telephone: 020 7251 5070
Email: prt@prisonreformtrust.org.uk www.prisonreformtrust.org.uk
Registered Charity No: 1035525 Company Limited by Guarantee:
2906362

