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JakJakáá je zakje zakáázka spolezka společčnostinosti ve ve 
vztahu k odsouzenýmvztahu k odsouzeným??

•• Zajistit bezpeZajistit bezpeččnost bnost běěhem výkonu trestuhem výkonu trestu
–– iizolacezolace
–– zzabezpeabezpeččeneníí + + bbezpeezpeččnostnost

•• Zajistit bezpeZajistit bezpeččnost po výkonu trestunost po výkonu trestu
–– ssnníížženeníí rizika recidivyrizika recidivy
–– PrPrááce se mce se máá zamzaměřěřit na hodnocenit na hodnoceníí rizika nebezperizika nebezpeččnosti a rizika nosti a rizika 

recidivy. Odhad rizika recidivy nenrecidivy. Odhad rizika recidivy neníí prognprognóózou, jde o vypzou, jde o vypííchnutchnutíí
rizikových oblastrizikových oblastíí, na nich, na nichžž je potje potřřeba s konkreba s konkréétntníím vm věěznzněěm pracovat.m pracovat.

•• V rV ráámci zachmci zacháázenzeníí je nutnje nutnéé s odsouzeným pracovat s odsouzeným pracovat 
–– na oblasti na oblasti „„llééččbyby““ drogovdrogovéé zzáávislostivislosti
–– na oblasti na oblasti minimalizace rizik recidivy trestnminimalizace rizik recidivy trestnéé ččinnosti innosti 



ZZáákladnkladníí východiska a smvýchodiska a směěryry
protidrogovprotidrogovéé politiky ve VS politiky ve VS ČČRR

•• NNáárodnrodníí strategie protidrogovstrategie protidrogovéé politiky, chvpolitiky, chváálený vllený vláádou dou 
ČČRR

•• UplatnUplatněěnníí multidisciplinmultidisciplináárnrnííhoho ppřříístupu (mezioborovstupu (mezioborovéé, , 
mezisektorovmezisektorováá spoluprspoluprááce)ce)

•• AkAkččnníí plpláán VS n VS ČČR R --mj. vytvomj. vytvořřeneníí certifikovaných certifikovaných 
programprogramůů, vych, vycháázet z obecných a spec. standardzet z obecných a spec. standardůů

•• Diferencovaný výkon trestu pro uDiferencovaný výkon trestu pro užživatele drog ivatele drog 
•• VytvVytváářřeneníí nabnabíídky programdky programůů odpovodpovíídajdajííccíí pomoci osobpomoci osobáám m 

zzáávislým na drogvislým na drogáách v podmch v podmíínknkáách výkonu trestuch výkonu trestu



TerapeutickTerapeutickéé sluslužžby ve vby ve věěznicznicííchch
(de iure)(de iure)

ZZáákon o výkonu trestu odnkon o výkonu trestu odněěttíí svobody svobody čč. 169/1999, . 169/1999, §§ 57 a 57 a 
VyhlVyhlášáška ka čč. 345/1999 Ministerstva spravedlnosti . 345/1999 Ministerstva spravedlnosti §§ 94 94 
nanařřizuje Ve vazebnizuje Ve vazebníích vch věěznicznicíích a vch a věěznicznicíích Vch Věězezeňňskskéé
sluslužžby by ČČeskeskéé republiky zrepubliky zřříízenzeníí a a ččinnost specializovaných innost specializovaných 
oddodděělenleníí pro výkon trestu odsouzených pro výkon trestu odsouzených 

•• s poruchami dus poruchami dušševnevníími a poruchami chovmi a poruchami chováánníí nebo s poruchou nebo s poruchou 
osobnosti a chovosobnosti a chováánníí zpzpůůsobenou usobenou užžíívváánníím psychotropnm psychotropníích lch láátektek

•• s poruchami dus poruchami dušševnevníími a poruchami chovmi a poruchami chováánníí nebo s poruchou nebo s poruchou 
osobnosti a chovosobnosti a chováánníí

•• ss mentmentáálnlníí retardacretardacíí
•• pro výkon trestu odsouzených spro výkon trestu odsouzených s nanařříízenou ochrannou lzenou ochrannou lééččbou bou 

vv úústavnstavníí formforměě..



TerapeutickTerapeutickéé sluslužžby ve vby ve věěznicznicííchch
(de facto)(de facto)

•• PRO KOHOPRO KOHO
–– PsychiatrickPsychiatrickéé diagndiagnóózy (zy (F70 a F71F70 a F71; F60 ; F60 –– F61; F10 F61; F10 

–– F19), akutnF19), akutníí dekompenzace, daldekompenzace, dalšíší specifickspecifickéé
skupiny skupiny (mladistv(mladistvíí, trvale , trvale pracprac. neza. nezařřaditelnaditelníí, matky s d, matky s děětmi, sexutmi, sexuáálnlníí
deviantidevianti……))

•• S JAKÝM CS JAKÝM CÍÍLEMLEM
–– OdstranOdstraněěnníí (zm(zmíírnrněěnníí) p) přřííznakznakůů, zm, změěna vzorcna vzorcůů

mymyššlenleníí a chova chováánníí, , „„izolaceizolace““
•• JAKÝM ZPJAKÝM ZPŮŮSOBEMSOBEM

–– PobytovPobytováá „„llééččbaba““ -- systsystéém terapeutickm terapeutickéé komunity, komunity, 
krizovkrizováá intervence, individuintervence, individuáálnlníí terapieterapie



Faktory korelujFaktory korelujííccíí s rizikem recidivys rizikem recidivy



Faktory korelujFaktory korelujííccíí s rizikem recidivys rizikem recidivy
(sou(souččasnasnéé teorie R/N)teorie R/N)

•• Faktory statickFaktory statickéé
–– PohlavPohlavíí, v, věěk, trestnk, trestnáá ččinnost, innost, „„osobnostosobnost“…“…

•• Faktory dynamickFaktory dynamickéé
–– VzdVzděělláánníí
–– PracovnPracovníí nnáávykyvyky
–– KriminKrimináálnlníí subkulturasubkultura
–– ZZáávislostivislosti
–– Postoje, hodnoty, vzorce myPostoje, hodnoty, vzorce myššlenleníí a chova chováánníí

(viz. nap(viz. napřř. . BontaBonta))



ProtidrogovProtidrogováá politika ve politika ve VVěězniciznici
NovNovéé Sedlo Sedlo --

VýchodiskaVýchodiska
•• NaplnNaplněěnníí zakzakáázky spolezky společčnosti (minimalizace rizik) nosti (minimalizace rizik) -- redukce poruchy, prredukce poruchy, prááce ce 

s trestnou s trestnou ččinnostinnostíí ⇒⇒ primprimáárnrníí rráámecmec terapeutickterapeutickéé ppééččee
•• OdbornOdbornéé aktivity obsahovaktivity obsahověě vychvycháázzíí dle modle možžnostinosti ze standardze standardůů odbornodbornéé

zpzpůůsobilostisobilosti

ProgramyProgramy
•• Realizace programRealizace programůů v oblasti primv oblasti primáárnrníí, sekund, sekundáárnrníí a tercia terciáálnlníí prevenceprevence
•• ZabezpeZabezpeččeneníí kontinukontinuáálnlníí ppééčče e 

-- spoluprspoluprááce s NNO, ce s NNO, 
-- Být Být respektovanou sourespektovanou souččááststíí kontinua drogových slukontinua drogových služžeb (drogoveb (drogovéé prevence).prevence).

-- ProfesnProfesníí vzdvzděělláávváánníí zamzaměěstnancstnancůů



PrimPrimáárnrníí prevenceprevence

•• CCííl l -- zastavit nzastavit náárrůůst ust užžíívváánníí drog výchovou ke drog výchovou ke 
zdravzdravéému mu žživotnivotníímu stylu, poskytovmu stylu, poskytováánníí informacinformacíí, , 
posilovposilováánníí osobnosobníí odpovodpověědnostidnosti
klklííččovovéé oblastioblasti –– rodina, vzdrodina, vzděělláánníí, efektivn, efektivníí komunikace, komunikace, 
znalosti o drogznalosti o drogáách, rizikovch, rizikovéé skupiny, zdravý skupiny, zdravý žživotnivotnéé styl styl 
bez drogbez drog

•• Institut Institut -- Poradna drogovPoradna drogovéé prevence (pprevence (půůsobnost od. r. sobnost od. r. 
•• Formy prFormy prááce ce –– ppřřednednášášky, beseda, pravidelnky, beseda, pravidelnáá osvosvěětovtováá

ččinnostinnost



SekundSekundáárnrníí prevenceprevence
•• CCííll –– poskytnout odsouzeným, kteposkytnout odsouzeným, kteřříí ppřřiiššli do styku s li do styku s 

drogami dostupnou a profesiondrogami dostupnou a profesionáálnlníí pomocpomoc
•• KlKlííččovovéé oblastioblasti -- snisnižžovováánníí soc. a zdrsoc. a zdraavotnvotníích rizik, ch rizik, 

posilovposilováánníí motivace k abstinenci, udrmotivace k abstinenci, udržženeníí žživotnivotníího stylu ho stylu 
bez drog, bez drog, řřeeššeneníí vztahových a rodinných problvztahových a rodinných probléémmůů, , 
řřeeššeneníí ototáázek spojených s praczek spojených s pracíí , bydlen, bydleníím, prevence m, prevence 
relapsurelapsu ……

•• Formy prFormy práácece
–– terapeuticko výchovný program realizovaný terapeuticko výchovný program realizovaný komunitnkomunitníí formouformou
–– ModulModul

•• Institut Institut 
–– SpecializovanSpecializovanéé oddodděělenleníí –– vybranvybranáá ccíílovlováá skupinaskupina
–– Poradna drogovPoradna drogovéé prevence prevence –– standardnstandardníí výkon trestu  výkon trestu  



TerciTerciáálnlníí prevenceprevence

•• CCííl l -- snsníížženeníí negativnnegativníích dopadch dopadůů socisociáálnlníích a zdravotnch a zdravotnííchch

•• SbSběěr dat v oblasti drog r dat v oblasti drog 
–– Registr uRegistr užživatelivatelůů drogdrog

•• VzdVzděělláánníí



BezpeBezpeččnostnnostníí hlediskohledisko

•• Monitoring moMonitoring močči i 

•• Konfirmace, Konfirmace, forenznnforenznníí řříízenzeníí

•• Kontrola pKontrola přři i vstupoechvstupoech

•• BalBalííččkyky

•• DrogovDrogovíí psipsi



Oblast Oblast legislativvnlegislativvníí

•• ŽŽloutenky loutenky -- výmvýměěnný programnný program

•• 171 171 -- nedodrnedodržženeníí llééččbyby



Struktura programStruktura programůů protidrogovprotidrogovéé
prevence ve Vprevence ve Věěznici Novznici Novéé SedloSedlo

•• Poradna drogovPoradna drogovéé prevenceprevence
–– PrimPrimáárnrníí prevence na NOprevence na NO
–– MotivaMotivaččnníí program na standardnprogram na standardníím VTm VT

•• SpecializovanSpecializovanéé oddodděělenleníí

•• BezdrogovBezdrogováá zzóóna s minimna s minimáálnlníím terapeutickým m terapeutickým 
programemprogramem



SpecializovanSpecializovanéé oddodděělenleníí

•• Psycholog, speciPsycholog, speciáálnlníí pedagog, socipedagog, sociáálnlníí pracovnice, vychovatelpracovnice, vychovatel--
terapeut, vychovatelterapeut, vychovateléé, externist, externistéé –– jjóógaga

•• Terapeutický program Terapeutický program -- poznpoznáánníí ((sebensebenááhledhled) a p) a přřijetijetíí sebe sama sebe sama 
jako soujako souččáásti sti šširiršíšího celku, pho celku, přřebebíírráánníí zodpovzodpověědnosti, zvldnosti, zvláádnutdnutíí
konkrkonkréétntníích dovednosti, nalezench dovednosti, nalezeníí smyslu smyslu žživota, hodnotovivota, hodnotovéé
orientace, osobnostnorientace, osobnostníí rrůůst, schopnost klst, schopnost kláást si rest si reáálnlnéé a spolea společčnostnostíí
akceptovatelnakceptovatelnéé ccíílele

•• SkupinovSkupinováá terapie, tterapie, terapie zamerapie zaměřěřenenáá na delikt a hodnotovna delikt a hodnotováá
orientace, sociorientace, sociáálnlněě psychologický výcvikpsychologický výcvik

•• IndividuIndividuáálnlníí terapie, prevence terapie, prevence relapsurelapsu, , edukativnedukativníí programyprogramy
•• KomunitnKomunitníí prvky prvky -- ffááze, body, ze, body, 
•• Supervize Supervize -- zahzaháájena v r. 2007, jena v r. 2007, oblastioblasti –– supervize programu supervize programu 

(funkce, bodov(funkce, bodováánníí, c, cííle), týmu (vztahy, le), týmu (vztahy, řřeeššeneníí konfliktkonfliktůů apod.), apod.), 
aktivit (stanovenaktivit (stanoveníí ccííllůů, volba vhodných prost, volba vhodných prostřředkedkůů),  ),  



ExternExterníí supervizesupervize

•• RealizovRealizováána na MUDr. Petrem MUDr. Petrem NevNevšíšímalemmalem, TK Magdal, TK Magdalééna,na, MnMníšíšek p. ek p. 
B., vedoucB., vedoucíí komunity a jejkomunity a jejíí programový programový řředitel, veditel, vííce jak 10 ce jak 10 letletáá
zkuzkuššenost s vedenenost s vedeníím komunity, m komunity, supeviznsupevizníí výcvik, supervize výcvik, supervize 
Kaleidoskopu, Linky bezpeKaleidoskopu, Linky bezpeččíí, , 

•• zahzaháájena v r. 2007, jena v r. 2007, kontraktovkontraktováánníí –– zhodnocenzhodnoceníí nalnalééhavosti havosti 
problprobléému, komplexnmu, komplexníího uchopenho uchopeníí (klient, tým, terapeut, program, (klient, tým, terapeut, program, 
vvěězezeňň. syst. systéém), celkovm), celkovéé momožžnosti (nosti (ččasovasovéé, odborn, odbornéé, person, personáálnlníí ……),  ),  

•• frekvence setkfrekvence setkáávváánníí –– 4 hod./m4 hod./měěssííččnněě,,
•• oblasti oblasti –– supervize programu (funkce, bodovsupervize programu (funkce, bodováánníí, c, cííle), týmu (vztahy, le), týmu (vztahy, 

řřeeššeneníí konfliktkonfliktůů apod.), aktivit (stanovenapod.), aktivit (stanoveníí ccííllůů, volba vhodných , volba vhodných 
prostprostřředkedkůů),   ),   

•• funkce funkce –– podpora dosapodpora dosažženeníí odbornodbornéé kvality programu (co je kvality programu (co je 
nezbytnnezbytnéé, aby program obs, aby program obsááhl), jednotlivých aktivit (stanovenhl), jednotlivých aktivit (stanoveníí ccííllůů a a 
prostprostřředkedkůů jejich dosajejich dosažženeníí), jednotlivce (orientace, nejistoty), ), jednotlivce (orientace, nejistoty), 
stmelenstmeleníí týmu, kvalitntýmu, kvalitníí konzultace.    konzultace.    



SpoluprSpoluprááce s NNOce s NNO

•• RodiRodičče Praha,  e Praha,  WhiteWhite LightLight I I ÚÚststíí n.L., n.L., SananimSananim Praha, Praha, 
Mosty Most, Mosty Most, 

•• realizovrealizováány besedy sny besedy s odsouzenými na odsouzenými na SpOSpO. Odsouzen. Odsouzeníí
sami kontaktujsami kontaktujíí sdrusdružženeníí, up, upřřesesňňujujíí si spoluprsi spoluprááci,  ci,  

•• nabnabíídky dky –– pracovnpracovníí uplatnuplatněěnníí, slu, služžba mentora, ba mentora, 
rekvalifikace, socirekvalifikace, sociáál. prl. prááv. poradenstvv. poradenstvíí, n, nááslednslednáá ppééčče e 
formou terapeutickformou terapeutickéého programu,ho programu,

•• oblasti voblasti víítantanéé spoluprspoluprááce ce –– primprimáárnrníí prevence, pprevence, přříípadnpadnáá
terciterciáálnlníí prevence,  prevence,  

•• nepodporujeme nepodporujeme –– nabournabouráávváánníí se do aktivit socise do aktivit sociáálnlníí
pracovnice, kurpracovnice, kuráátora apod., tora apod., 

•• popožžadujeme adujeme –– dodrdodržžovováánníí minimminimáálnlníích standardch standardůů
poskytovaných sluposkytovaných služžeb.eb.



ShrnutShrnutíí

•• ZZáákon nkon náám uklm uklááddáá poskytovat specializovanposkytovat specializovanéé zachzacháázenzeníí ppřřesnesněě
vymezeným kategorivymezeným kategoriíím odsouzených.m odsouzených.

•• Pro tyto kategorie odsouzených jsme zPro tyto kategorie odsouzených jsme zřříídili specializovandili specializovanáá odd., odd., 
kde realizujeme terapeutickkde realizujeme terapeutickéé programyprogramy..

•• V rV ráámci mci terapeutickterapeutických ých programprogramůů se snase snažžííme pracovat me pracovat s s 
konkrkonkréétntníí trestnou trestnou ččinnostinnostíí a s a s konkrkonkréétntníími rizikymi riziky s cs cíílem snlem sníížžit it 
tato rizika.tato rizika.

•• StanovenStanoveníí kategorikategoriíí, sjednocen, sjednoceníí diagnostiky, vývoj diagnostiky, vývoj 
standardizovaných standardizovaných terter. program. programůů a jejich evaluace = a jejich evaluace = jedny z jedny z 
hlavnhlavníích ch úúkolkolůů VVěězezeňňskskéé sluslužžby by ČČR, R, PsychologickPsychologickéého pracoviho pracoviššttěě
VSVSČČRR..


