
Stacionární terénní práce ve 
Věznici Jiřice

Občanské sdružení Semiramis



Základní myšlenka

účelně pomoci klientům ve VTOS ve 
Věznici Jiřice s problémy v souvislosti 
se zneužíváním návykových látek a 
závislosti na těchto látkách tak, aby 
se po propuštění mohli znovu sociálně
začlenit a nedošlo k dalšímu sociálnímu 
vyloučení (prevence relapsu a 
kriminality). 



Důvody vzniku projektu

Poptávka věznice Jiřice
Podpora Středočeského kraje



Historie

Rok 2004 koncepční práce
Rok 2005 přímá práce ve věznici 
Jiřice 
Rok 2006 osamostatnění projektu



Rok 2004

1. 9. zahájení spolupráce s věznicí
Mapování situace
Oslovení dalších zařízení pracujících v 
této problematice
Definování jednotlivých služeb
Definování podmínek spolupráce
Dohoda o spolupráci o.s. Semiramis a věznice
Jiřice



Rok 2005

Rok 2004 a 2005 pod projektem Kontaktní
centrum Nymburk
Zahájení přímé práce na oddělení
Bezdrogová zóna ve Věznici Jiřice
Březen zahájení Skupinových aktivit
Červenec zahájení Individuálních aktivit
Říjen žádost o vstup do sekce Drogové
služby ve vězení A.N.O



Rok 2006

1. 1. osamostatnění projektu jak po 
stránce personální, tak finanční a 
administrativní
Zahájení nových služeb 
Rozšíření služeb do dalších oddělení
věznice



Služby

Preventivní a poradenské aktivity pro 
uživatele drog v konfliktu se zákonem 
Poradenské aktivity pro rodiče, 
rodinné příslušníky a partnery osob 
umístěných na Bezdrogové zóně ve 
Věznici Jiřice
Vzdělávání personálu Věznice Jiřice



Aktivity pro uživatele drog  v 
konfliktu se zákonem směřují k

adaptaci na pobyt ve VTOS
prevenci relapsu
motivaci k abstinenci
přípravě na výstup z VTOS 
změně životního stylu po propuštění



Služby pro uživatele drog v 
kontliktu se zákonem

Individuální aktivity
Skupinové aktivity



Individuální aktivity

Informační servis
Poradenství
Krizová intervence
Zprostředkování detoxu a léčby po 
propuštění
Motivační trénink
Sociální práce
Předvýstupní poradenství
Návazná péče
Korespondence s odsouzenými



Skupinové aktivity

Osvěta
Informační besedy s odsouzenými



Poradenské aktivity pro rodiče, rodinné
příslušníky a partnery osob umístěných na 
Bezdrogové zóně ve Věznici Jiřice

Hledání možností jak pomoci klientovi 
po návratu z VTOS
Podpora pro rodinu samotnou
Odkazy na specializované služby pro 
práci s rodinou
Získání kontaktu pro případné
pozdější využití (při relapsu klienta)



Vzdělávání personálu věznice

Pro odborný personál věznice
info o drogové problematice, práce s 
uživateli drog, základy motivačního 
tréninku
Pro příslušníky vězeňské služby a 
ostrahu
info o projektu, jeho přínosu a 
službách



Personální zabezpečení projektu



Pár čísel

Kapacita oddělení Bezdrogová zóna je 
80 míst, oddělením ročně projde cca 
180-200 odsouzených
Kapacita celé věznice pro odsouzené
je míst

Od července 2005 proběhlo:
5 Skupinových aktivit
45 Individuálních aktivit



Vize 

Propracovat služby (kapacita, 
možnosti)
Vstup do Sekce Drogové služby 
A.N.O.
Vzdělávání pracovníků projektu
V budoucnu rozšířit zpracovanou 
koncepci těchto služeb do dalších 
věznic Středočeského kraje



Děkuji za pozornost

Mgr. Jana Zatřepálková
O.s. Semiramis
Stacionární terénní práce ve Věznici Jiřice
Velké valy 995, 288 02 Nymburk
Tel. 602 803 279
Vezeni@os-semiramis.cz
www.os-semiramis.cz


