
 STRATEGICKÝ PLÁN PRO ROK 2023 
 

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 nadále rozvíjet aktivní komunikaci a spolupráci s klíčovými orgány a institucemi v oblasti 
penitenciární a postpenitenciární péče. Pro rok 2023 si Asociace určila 6 cílů, které vycházejí ze 
Strategického plánu pro předchozí rok.  

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) 

● legislativní ukotvení online komunikace jako práva odsouzených 

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 

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 

● Zajistit udržitelný rozvoj probačních programů pro mladistvé a dospělé 

● Přehled probačních programů 

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 a dalších sociálních vztahů 

● Řešení závazků vůči obětem trestního činu 

● Materiální zajištění 

● Připravená podpůrná pomoc 

● Přehled poskytovatelů odborných a poradenských služeb lidem ve VTOS  

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 


