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                                                                                                                      V Praze dne 6 .4. 2020 

 

 

Vážené kolegyně a kolegové,  

 

dovolujeme si Vám oznámit, že od 8.4.2020 je v provozu nová Linka spolupráce, která vznikla 

pod Asociací organizací v oblasti vězeňství (AOOV).  

 

Reagujeme tak na aktuální výrazné omezení a změny v systému postpenitenciární péče, 

kdy většina služeb veřejného i nevládního sektoru změnila pravidla pro zajišťování svých 

služeb. To má za následek jednak obtížnou orientaci v aktuální nabídce služeb a jejich 

provozních podmínkách, tak jejich menší dostupnost pro klienty. 

 

Linka slouží primárně pro pracovníky věznic, kteří připravují odsouzené na propuštění. 

Cílem je zprostředkovat aktuální informace a reálné možnosti systému pomoci v jednotlivých 

regionech v době nouzového stavu, kdy se nabídka a možnosti jednotlivých institucí mění 

v čase a není snadné se v těchto změnách orientovat.  Linka tedy může být jedním 

z významných komunikačních uzlů pro koordinování pomoci pro vězněné osoby v období před 

výstupem z výkonu trestu. 

 

Věříme, že možnost získat aktuální informace k možnostem pomoci v daném regionu 

na jednom telefonickém čísle usnadní práci odborným pracovníkům věznic a bude jim 

přínosem v současné, i pro ně, extrémně náročné době. Provoz linky zajišťují bezplatně 

nevládní organizace, které jsou členy AOOV a které pro povoz této linky uvolnily kapacity 

svým zaměstnancům.  

 

Některé důležité informace o fungování této linky:  

- Při rozhodování, na kterou linku zavolat je dobré se řídit informací, do jakého místa se 

klient po propuštění vrací (různé linky pro vybrané kraje). 

- Linky pro tuto službu jsou v provozu v pondělky a středy od 9:00 do 15:00. 

Provoz zajišťují odborní pracovníci organizací sdružených v Asociaci organizací 

v oblasti vězeňství, kteří mají zkušenosti s prací s cílovou skupinou. Práci na lince 

vykonávají nad rámec svých dalších úkolů. Vzhledem k nařízení vlády jsou dočasně 

staženi ze zajišťování některých jiných úkolů, ke kterým se budou muset vrátit po 

obnovení normálního fungování služeb. Provoz linky je tedy dočasný po dobu 

nouzového stavu. 

- Víc informací se dozvíte z přiloženého letáku.  
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Linka je pilotním projektem. Teprve jeho realizací bude možno získávat potřebné podněty a 

zkušenosti z praxe a nabídku linky postupně upravovat tak, aby naplnila svůj účel. Z tohoto 

důvodu uvítáme Vaše náměty a zpětné vazby a další spolupráci při průběžném vyhodnocování 

užitku této služby. Případné podněty, prosím, volejte koordinátorovi na tel. číslo 775 868 566. 

 

Se srdečným pozdravem za AOOV 

 

 

Mgr. Ondřej Bílý, koordinátor linky 

 

O Asociaci organizací v oblasti vězeňství (AOOV): 

Účelem asociace je propojování různých aktérů v oblasti vězeňství a trestní justice a přispívání 

k systémovým změnám v oblasti naplňování trestní spravedlnosti. Cílem asociace je 

spoluvytváření systému, který zohledňuje zájmy a potřeby trestaných osob, obětí i celé 

společnosti. 

V období pandemie COVID-19 vytvořila Asociace výzvu pro zvýšenou podporu preventivním 

opatření ve vězeňských zařízení. Jedním z bodů této výzvy je výzva „Efektivně využívat 

dostupné nástroje k uvolnění části vězeňských kapacit“. Linka spolupráce vznikla jako jeden 

z možných nástrojů, jak tuto efektivitu zabezpečit.  

 

Členy AOOV jsou:  

Český helsinský výbor,  

DP Work,  

Institut pro restorativní justici, 

LIGHTHOUSE spolek,  

Mezinárodní vězeňské společenství,  

Nová šance z.s.,  

Společnost Podané ruce o.p.s.,  

Romodrom o.p.s.,  

RUBIKON Centrum z.ú.,  

ŠANCE P.R.O., 

VOLONTÉ CZECH.  

 

 


