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POSLÁNÍ ASOCIACE ORGANIZACÍ V OBLASTI VĚZEŇSTVÍ
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. Proto jsme vytvořili pracovní
skupiny, kde se společně potkáváme, diskutujeme problémy v naší oblasti a možnosti jejich řešení.

AKČNÍ PLÁN PRO ROK 2021
1. Interní cíle
Abychom měli potřebnou sílu a prosadili své návrhy, potřebujeme posílit kapacity Asociace. V roce 2021 se
proto zaměříme na následující oblasti:
1) Budovat jméno Asociace: potřebujeme posílit tým v oblasti PR
2) Budovat vnější vztahy Asociace: potřebujeme proto posílit tým v oblasti advokační práce
3) Posílit význam Asociace:




posílit argumentaci Asociace (viz příloha č.2: Projekt sběru dat)
budovat členskou základnu
budovat spolupráci se subjekty, které se problematikou zabývají

4) Budovat hodnotu Asociace pro členy:
Ovlivňování systému dotací s cílem zajistit vhodný systém financování služeb NNO pro osoby ve VT a
po propuštění
Zviditelňování členů a jejich aktivit
Nabídnout členům služby (např. monitoring připravované legislativy, bezplatné vzdělávání, apod.)
5) Podporovat fungování pracovních skupin


Poskytovat podporu v oblasti facilitace klíčových schůzek






Na základě zkušeností PS vytvářet a dále zpřesňovat principy a postupy fungování PS
Zajistit profesionální podporu pro realizaci a prosazování návrhů PS (viz posílení kapacit
Asociace v oblasti PR a advokační práce)
Zajistit informační podporu pro PS viz projekt Sběr dat v příloze č. 2
Zajišťovat technické a jiné podmínky pro práci PS (ZOOM a GOOGLE DRIVE)

2. Priority činnosti Asociace
Dlouhodobým cílem Asociace je vybudovat si jméno fundovaného a konstruktivního partnera v trestní justici
a budovat dlouhodobé vztahy s potenciálními partnery, založené na vzájemné důvěře a respektu.
Cílem Asociace bude navázat aktivní komunikaci a spolupráci s klíčovými orgány a institucemi v oblasti
penitenciární a postpenitenciární péče, zejména s GŘ VS ČR, MSp, PMS, za účelem spolupráce na řešení
identifikovaných problémů.
Pro rok 2021 si Asociace určila 6 cílů. Těchto 6 cílů vzniklo primárně jako průřezová témata v prioritách
pracovních skupin Asociace. Část z nich je dlouhodobých, budou tedy aktuální i v následujících letech.
Podrobný přehled priorit pracovních skupin je obsažen v příloze č. 1 tohoto dokumentu.
1. Zlepšit využívání on-line komunikace s odsouzenými a obviněnými
●

upravení podmínek využívání on-line komunikace ve věznicích tak, aby umožňovala kvalitní
poskytování našich služeb v době pandemie (kdy není možné poskytování služeb prezenční
formou)

●

využívání on-line komunikace ve věznicích v běžné době jako efektivní doplněk osobní
komunikace

●

využívání on-line komunikace pro kontakt osob ve VTOS s osobami blízkými (projekt
Kontaktních míst ve spolupráci s GŘ VS)

(V souladu s návrhy PS Legislativa a Osobnost a vztahy)
2. Zajistit financování služeb poskytovaných NNO pro osoby ve VTOS a po propuštění a jejich rodiny
●

Zlepšit podmínky financování z Evropského sociálního fondu a dotací Ministerstva
spravedlnosti

●

Prosazovat snížení či zrušení spolufinancování projektů

●

Prosazovat dostatečný objem finančních prostředků v programech a ovlivňovat priority
programů

(PS Zaměstnanost)
3. Prosazovat efektivnější využívání alternativních trestů (dlouhodobý cíl)
●

Prosazovat ukládání přiměřených povinností u podmíněného propuštění a odsouzení, které
budou motivovat ke změně postojů a chování a reflektovat individuální situaci odsouzených
a propuštěných

●

Prosazovat efektivnější způsob ukládání alternativních trestů a nastavení podmínek pro
jejich výkon a přeměnu na tresty nepodmíněné

(PS Závislosti a PS Legislativa)
4. Zlepšit přípravu osob ve VTOS na propuštění a podporu po propuštění (dlouhodobý cíl)
●

Standardizovaný rozsah přípravy na propuštění a kontinuální podpora po propuštění

●

Předjednání zaměstnání a ubytování

●

Navázání vztahů s rodinou

●

Materiální zajištění

●

Připravená podpůrná pomoc

(PS Zaměstnanost, Dluhy, Závislosti, Osobnost a vztahy, Bydlení)
5. Sjednotit přístup k poskytování dluhového poradenství ve VTOS (PS Dluhy)
6. Prosazovat dostupnost stabilního důstojného bydlení (dlouhodobý cíl)
●

ve spolupráci s Platformou pro sociální bydlení (PS Bydlení) ovlivňovat koncepci a
legislativní úpravu sociálního bydlení

Příloha č.1: Priority pracovních skupin
Problém

PS

Popis problému

Náš cíl

Různý přístup k
poskytování
dluhového
poradenství

Dluhy

Je problematické pro
jednotlivé subjekty
poskytující DP navázat
(např. při přesunu
osoby ve VT z věznice
do jiné nebo po
propuštění).

Standardizovaný přístup k poskytování DP,
přenos informací o rozsahu poskytnutého
DP z jednoho poskytovatele druhému,
standardizace využívaných formulářů.

Osoba ve VT má
problém dostat se
z dluhů

Dluhy

Osoba ve výkonu
trestu platí 30%
nákladů VT, pokud má
jiné náklady, i když
pracuje, je pro ni
problematické svojí
zadluženost snížit

Prioritizace nákladů, případně odpuštění
části nákladů na VT jako motivace pro
snižování ostatních nákladů (například
upřednostnit výživné a náhradu škody)

Vysoká
administrativní
náročnost řešení
insolvencí VTOS

Dluhy

Insolvenční zákon
vůbec neupravuje
osoby ve VT,
nezohledňuje specifika
a omezení VT

Upravit postup řešení insolvence v zákoně
tak, aby zohledňoval specifika a omezení
osoby ve VT (důležité je, aby se řešení
dluhové situace zahájilo již v době VT)

Ukládání přiměřených
povinností u
podmíněného
propuštění osob se
závislostní
problematikou

Závislosti

U podmíněných
propuštění existuje
nevyužitý potenciál
pro ukládání
přiměřených
povinností ze strany
soudů u odsouzených,
kteří mají zájem na
sobě po propuštění
pracovat a u kterých
jsou odborné
programy předjednány
již během uvěznění.

Individualizované rozhodnutí soudu o PP,
zohlednění potřeb a rizik. Pokud je
odsouzený motivovaný k další práci na
sobě, má i např. předjednaný odborný
povýstupní program, tak ho ukládat jak
povinnost. Motivace propuštěného ke
změně je doplněna autoritou soudu.

Problém

PS

Popis problému

Náš cíl

Při ukládání trestní sankce se zohledňuje
příčina TČ a souvislosti. Pokud je příčinou
závislost, součástí potrestání je i uložení
vhodné intervence v adiktolog. oblasti.
Funkční komunikace mezi: soudy, státní
zastupitelství, PMS ČR, NNO. Předjednávání
alternativních trestů, kulaté stoly, sdílení
zkušeností.

Ukládání trestních
sankcí u osob se
závislostmi
(prepenitenciární
oblast)

Závislosti

Ukládání trestů u osob
se závislostmi, které
nezohledňuje jejich
potřeby, situaci a
fungování, které
souvisí s daným
onemocněním.

Nedochází ke kumulaci více alternativních
trestů v krátkém časovém období, které by
následnou přeměnou na TOS znamenaly
dlouhý pobyt ve vězení. Nebo fluktuaci ve
smyslu krátký pobyt ve vězení, propuštění
a prakticky okamžitý návrat do dalšího
přeměněného trestu TOS.

Nedostupnost
stabilního důstojného
bydlení

Bydlení

Propuštěné osoby
nemají možnost zajistit
důstojné stabilní
bydlení.

Přijetí funkčního zákona o sociálním
bydlení a jeho implementace v praxi, aby
bylo důstojné bydlení (nikoli ubytovny a
azylové domy) dostupné pro propuštěné
osoby.

Bydlení, které je
dostupné, je
nevyhovující a
nestabilní

Bydlení

Pro propuštěné osoby
je často jedinou
možností ubytovna
nebo azylový dům, což
jsou nevhodná
prostředí (alkohol a
další drogy, impulsivní
interakce, připomínka
vězení).

Ubytování na ubytovnách a azylových
domech by mělo být až posledním řešením,
když jiné varianty nejsou dostupné.
Zároveň by mělo jít o dočasné řešení, nikoli
o dlouhodobý standard.

Problém

PS

Popis problému

Náš cíl

Chybí systém
zprostředkování
zaměstnání v a po VT z
důvodu
nedostatečných
finančních zdrojů na
programy

Zaměstnanost

Hlavním zdrojem
financování programů
Operační program
zaměstnanost z ESF
projektů. Vláda
navrhuje pro období
(2022 - 2026) snížit
prostředky pro OPZ a
zavést spoluúčast pro
NNO ve výši 5 %, v
ohrožení je i
financování ex ante.

V rámci OPZ je možno realizovat programy
pro naši cílovou skupinu v potřebném
rozsahu.

Služby
zprostředkování
zaměstnání nejsou
dostupné ve VT

Zaměstnanost

Klienti ve vězení
nemají přístup k
možnostem
předjednání
zaměstnání po
propuštění, služby
veřejné správy tuto
službu neposkytují.

Odsouzený má přístup ke kontinuální
podpoře k vstupu na trh práce. Zavést min.
standard přípravy odsouzených na vstup na
trh práce a navazující podpory po
propuštění, definice výstupu přípravy a
určení odpovědnosti (věznice – soc. kurátor
– UP – NNO)

Absence funkční
materiální podpory do
1. výplaty

Zaměstnanost

Velká část klientů
vychází vězení s
penězi, které nestačí
na pokrytí základních
životních potřeb,
systém sociální
podpory státu
nereflektuje specifické
potřeby lidí po VTOS.

Klient vycházející z VTOS má
prostřednictvím finanční a jiné materiální
podpory zajištěné základní životní potřeby.

Problém

PS

Popis problému

Náš cíl

Absence nebo
nedostatek
rodičovských a
partnerských
kompetencí

Osobnost,
chování a
vztahy

V důsledku narušené
vztahy, nedostatečný
kontakt v rámci rodiny.

Dostupné služby a programy na podporu
rodičovských kompetencí

Stigmatizace rodin a
dětí odsouzených
rodičů, labelling,
sociální vyloučení,
předsudky
společnosti.

Osobnost,
chování a
vztahy

Rodiny a především děti
trpí stigmatizací a
sociálním vyloučením v
důsledku jsou narušené
rodinné vztahy.
(ekonomický propad
rodiny, pohled na děti jako
na ty, kteří také skončí v
kriminále…). Policie,
Vězeňská služba, školy a
další nejsou vyškoleny pro
komunikaci s těmito dětmi.

Pohled na rodiny a děti odsouzených jako na
sekundární oběti trestných činů, které
potřebují podporu a pomoc.

Nedostatečná
informovanost rodin
po dobu trestního
řízení

Osobnost,
chování a
vztahy

Rodiny nevědí, zda mají
právo a kdy v rámci
trestního řízení se
zadrženou osobou blízkou
setkat či komunikovat,
jakým způsobem, o
průběhu trestního řízení
atp.

Rodiny jsou včas informovány o situaci i o
tom, co bude následovat. Jsou jim předány
kontakty na instituce a NNO, na které se
mohou obrátit s řešením problémů kvůli
uvěznění člena rodiny.

Nedostatečná
znalost pozitivních a
negativních dopadů
VTOS na odsouzené

Osobnost,
chování a
vztahy

Odsouzený se během VTOS
dostává do prostředí, které
může být motivující, stejně
jako destruktivní pro jeho
další vývoj a osobnost. Je
třeba zkoumat a
informovat o pozitivních a
negativních dopadech VT a
šířit dobrou praxi.

Ideálním stavem by měla být nápravný
systém, kde dojde k dostatečné nápravě
odsouzeného, změně jeho etických hodnot,
naprostá desistence, nahrazení způsobené
újmy tak, jak ji definuje restorativní justice,
usmíření, plné zpětné začlenění do
společnosti, finanční zajištěnost, obnova
rodinných a jiných vazeb, uzdravení
osobnosti a práce s klientem jako s
člověkem, který potřebuje pomoc.

Edukovaní odborníci, kteří s dětmi přichází
do kontaktu (učitelé, příslušníci VS, policie,
soudy…)

Problém

PS

Popis problému

Náš cíl

Legislativa

Vede k přeplněným
věznicím, není motivující
pro odsouzeného k
nápravě

bude diskutováno PS, změna Trestního
zákoníku a praxe soudů

Nedostatečná
příprava na
podmíněné
propuštění

Legislativa

Neexistuje systematická
příprava na podmíněné
propuštění, VS ČR nemá
programy v dostatečném
rozsahu, aby zajistila
přípravu všech vězňů

Vězni jsou systematicky v průběhu výkonu
trestu připravováni na návrat do společnosti
- změna praxe a trestní politiky (přístupu
kompetentních orgánů k této problematice absentuje role sociálních kurátorů při VT)

Nedostatečná
komunikace
odsouzeného s
vnějším světem

Legislativa

Přeměny trestů z
alternativních na
nepodmíněné - příliš
represivní přístup

Nedostatečné
využívání
alternativních trestů
a jejich
nedostatečná
individualizace

Legislativa

Cílem je, aby osoba ve VT měla právo na
dostatečnou komunikaci.

Nejčastější trest je prostá
podmínka, která
odsouzeného nijak
nemotivuje ke změně
chování. Alternativní tresty
lze vhodně kombinovat s
přiměřenými povinnostmi
a omezeními, jejichž cílem
je změna chování osoby.

Tresty jsou voleny tak, aby odsouzeného
motivovaly ke změně chování.

Příloha č.2: PROJEKT SBĚRU DAT
Cílem Asociace je získat kvalitní a důvěryhodné informace o situaci v oblasti penitenciární a postpenitenciární péče. Tyto informace budou využity za účelem identifikace klíčových problémů v této oblasti a
navržení odpovídajících řešení a zejména k posílení argumentace v rámci mediálních a lobbingových aktivit
Asociace za účelem jejich prosazování.
Za tímto účelem Asociace bude zajišťovat kontinuální monitoring a vyhodnocování dostupných veřejných
zdrojů a jednat s klíčovými institucemi, zejména s GŘ VS za účelem získání dalších potřebných informací.
Zároveň Asociace zajistí vlastní sběr dat: připraví metodiku sběru dat (stanoví, která data a jakým způsobem
sbírat, zkoordinuje sběr dat, vytipuje vhodné NNO i mimo své členy, proškolí je, vysvětlí význam sběru dat a
motivuje je k účasti, připraví šablony pro sběr dat, případně zajistí jinou podporu dle potřeby), zajistí analýzu
dat a vyhodnocení.
Dalším neméně důležitým cílem Asociace je sjednotit a posílit argumentaci využívanou jednotlivými
organizacemi v rámci komunikace a lobbingu. Výstupy výzkumu budou proto poskytnuty pracovním
skupinám pro jejich práci a členům Asociace a zejména budou aktivně využívány v rámci mediálních a
lobbingových aktivit Asociace.
Harmonogram projektu:
V roce 2021 se Asociace zaměří na vyhodnocení veřejně dostupných zdrojů a bude iniciovat jednání s
klíčovými institucemi, zejména s GŘ VS za účelem získání informací a vyhodnocení těchto informací, jejich
interpretaci a následnou distribuci NNO v oblasti penitenciární a postpenitenciární péče. Zároveň Asociace
vypracuje metodiku pro vlastní sběr dat a šablony pro sběr dat.
V následujícím roce se předpokládá první zkušební sběr dat a jejich vyhodnocení. Počítá se rovněž s
případným upravením metodiky.
Od roku 2023 předpokládáme, že bude probíhat sběr dat, vyhodnocování a interpretace již ve finální
podobě.

