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Název projektu: Posílení kapacity AOOV 

(Strengthening the Capacity of the AOOV) 

Doba realizace 1. 8. 2020 – 31. 3. 2021 

 

GLOBÁLNÍ CIL  

Zefektivnění systému trestní justice, zejména systému penitenciární a postpenitenciární péče v ČR, a to 

cestou zvýšení kapacit pro vzájemnou součinnost aktérů a jejich působení v advokační práci a podpoře 

systémových změn. 

 

KA1 CAPACITY BUILDING  

Cíl: Posílit nezávislost AOOV a efektivitu vnitřních procesů 

 V rámci aktivity jsou realizovány tyto kroky: 

 vytvoření týmu zaměstnanců AOOV (tajemník, asistent) – nastavení chodu sekretariátu a systému 

součinnosti s orgány AOOV a externí účetní. 

 vybavení AOOV vlastním pc, softwarem a dalšími potřebnými IT nástroji  

 vytvoření vlastního systému ukládání dokumentů a vedení personální agendy (za splnění GDPR) 

 tvorba organizačního řádu a vnitřních pravidel k činnosti AOOV  

 pravidelná setkání výboru, členské schůze, jednání s novými potenciálními členy, zpracování 

výroční zprávy 

 

Výsledek KA1: 

 AOOV má transparentní postupy a procesy ke své činnosti: zvýší se akceschopnost a efektivita 

AOOV, zvýší se připravenost AOOV pracovat s širší členskou základnou. 

 

KA2 STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ AOOV 

Cíl: Zpracovat strategii činnosti AOOV pro rok 2021 a navazující komunikační strategii 

Strategický plán je tvořen v kontextu priorit jednotlivých členů i aktuálního vývoje a příležitostí v rámci 

systému justice. K tvorbě strategického plánu je využito dostupných výzkumů a statistických dat. 

Zohledněny jsou rovněž závěry jednání s klíčovými stakeholdery, analýzy jejich priorit a připravovaných 

legislativních prací a systémových opatření.  

V návaznosti na strategický plán je zpracována komunikační strategie, která zahrnuje základní sdělení a 

argumenty, kterými lze podpořit zamýšlené cíle a priority AOOV v roce 2020. 
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Výsledek KA2: 

 AOOV má definované priority své činnosti na období roku 2021, má zpracovaná data, argumenty a 

dopady k zamýšleným krokům. 

 Priority jsou sdíleny členy AOOV  a jsou zasazeny do aktuálního kontextu dění v systému. 

 AOOV je připravena komunikovat jednotně směrem k odborné i laické veřejnosti, má zpracovaná 

klíčová sdělení a argumenty pro své kroky popsané ve strategii činnosti na rok 2021. 

 

KA3 NETWORKING A SPOLUPRÁCE S KÍČOVÝMI AKTÉRY 

Cíl: Posílit partnerství s klíčovými stakeholdery a zahraničními partnerskými organizacemi 

Pokračování ve spolupráci s již oslovenými klíčovými stakeholdery (GŘ VS, PMS, MSp, MPSV, Kancelář 

veřejného ochránce práv, Zmocněnkyně pro lidská práva) 

Aktivní účast a zapojení do odborných pracovních skupin a platforem, ve kterých jsou jednotlivé členské 

organizace a zástupci AOOV zastoupeni. 

Oslovování nových stakeholderů vč. politické representace 

Vytváření neformální skupiny podporovatelů AOOV - posilování osobních vztahů a spolupráce 

s osvícenými zástupci odborné veřejnosti (policy makers, zástupci věznic, sociálních pracovníků, zástupci 

akademické sféry). Rozvoj spolupráce se zahraničními partnerskými organizacemi a prohlubování znalostí 

členů AOOV v oblasti systémové změny a advokační práce. 

Výsledek KA3: 

 AOOV má navázané vztahy s formálními zástupci klíčových aktérů, využívá konstruktivní formu 

dialogu, využívá styčné plochy a shodné oblasti zájmu k naplnění svých priorit. 

 AOOV využívá potenciálu existujících pracovních skupin k naplnění priorit AOOV. 

 AOOV rozšiřuje okruh oslovených aktérů o cílovou skupinu politických reprezentantů, rozšiřuje 

zdroje spolupráce pro advokační práci. 

 Rozšíření škály a počtu osob, které jsou schopny a připraveny se zapojit do činnosti AOOV k 

podpoře jejích cílů - přispět svou odborností, zkušenostmi a kontakty. 

 

KA4  REALIZACE KONKRÉTNÍCH AKTIVIT K NAPLNĚNÍ POSLÁNÍ AOOV 

Cíl: Reagovat na aktuální dění v systému a podporovat šíření osvědčených postupů v praxi 

AOOV reaguje na významné dění a ad hoc situace formou zpracování výstupů praxe, case studies a jejich 

následnou prezentací odborné veřejnosti i médiím. Dále reaguje vydáním otevřených výzev, odborných 
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stanovisek, zpracováním policy papers. Za účelem iniciace/podpory systémových změn využívá spolupráce 

s dalšími aktéry a relevantními platformami.  

AOOV reaguje na podněty svých členů k zefektivnění přímé práce s klienty a podporuje šíření dobré praxe 

v oblasti penitenciární a postpeniterciární péče. 

Výsledek KA4: 

 AOOV pokračuje v aktivitách k naplnění svého poslání. 

 AOOV zvyšuje svou kredibilitu a profesionalitu v oblasti podpory a iniciace systémové změny. 

 AOOV využívá šíře know-how svých členů  a podporuje rozvoj a šíření inovativních postupů a 

dobré praxe. 
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