„Watch More”
Projekt strażniczy i rzecznictwo
interesów więźniów
Od 10 lutego 2012 roku Stowarzyszenie Interwencji Prawnej realizuje projekt „Watch More” – projekt
strażniczy i rzecznictwo interesów więźniów.
Celami projektu są:
1. Czuwanie nad przestrzeganiem praw więźniów, zwłaszcza więźniów należących do szczególnych
kategorii podatnych na ryzyko niehumanitarnego traktowania.
2. Wzmocnienie gwarancji ochrony więźniów w postępowaniu wykonawczym oraz przed sądami
penitencjarnymi, cywilnymi i administracyjnymi lub organami postępowania wykonawczego, jak
również wzmocnienie odpowiedzialności cywilnej więźniów poprzez prowadzenie spraw
precedensowych przed sądami penitencjarnymi i cywilnymi.
3. Monitorowanie, wspieranie i uzupełnianie funkcji Krajowego Mechanizmu Prewencji [dalej: KMP].
Stowarzyszenie będzie:
- monitorować warunki uwięzienia i postępowania z więźniami, w szczególności poprzez wizytacje
jednostek penitencjarnych oraz badanie skarg więźniów,
- udzielać skazanym porad prawnych z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, karnego wykonawczego,
a następnie identyfikowanie spraw precedensowych (ważnych dla osiągnięcia pozytywnej zmiany i
ukształtowania dobrej praktyki) i prowadzenie ich przed sądami lub organami postępowania
wykonawczego,
- monitorować organizację, sposób działania i efekty pracy KMP oraz wspierać go w wykonywaniu
przez niego zapobiegawczej funkcji poprzez konsultowanie metod i narzędzi pracy, przygotowywanie
stanowisk, opinii i ekspertyz, popieraniu jego zaleceń, organizację wspólnych seminariów i
konferencji.
Już ruszyło poradnictwo prawne dla skazanych z warszawskich jednostek penitencjarnych. Nasi prawnicy
przyjmują skazanych na cotygodniowych dyżurach.
Minęły także dwa miesiące pracy SIP w Koalicji – przygotowaliśmy nasze stanowisko w sprawie Reportu z
działalności KMP za rok 2011 i wzięliśmy udział w pierwszym w tym roku kwartalnym spotkaniu Koalicji z
KMP – RPO. Efektem spotkania było przygotowanie tematu i koncepcji corocznej debaty publicznej istotnej
z punktu widzenia pozytywnych obowiązków państwa w związku z zakazem nieludzkiego i poniżającego
traktowania osób pozbawionych wolności. We wrześniu będziemy dyskutować o trudnościach w
zatrudnieniu więźniów i ex-więźniów.
Przygotowujemy się do wakacyjnego monitoringu więzień. Przyszedł czas na sprawdzenie postępowania z
więźniami dożywotnimi i rewizję podejścia do nich w trakcie wykonania kary.
Więcej informacji będzie ukazywać się na stronie: http://www.opcat.interwencjaprawna.pl.

