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PROČ PRACOVAT  S 
RODINNÝMI PŘÍSLUŠNÍKY

• Rodina neví, co se děje ve vězení
• Klient neví, co se děje doma
• Je přerušena komunikace   klient - rodina
• Rodina fakticky vyloučila klienta ze současného 

života rodiny
• Rodina i klient chce pomoci a zároveň se chce 

chránit
• Důvěra byla velmi oslabena na obou stranách
• Rodina se vyvíjí a klient stagnuje, klient se vyvíjí, 

ale rodina stagnuje
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SKUPINY PRO RODINNÉ
PŘÍSLUŠNÍKY A OSOBY BLÍZKÉ LIDEM V KONFLIKTU SE ZÁKONE M



CÍLOVÁ SKUPINA

• Lidé ohroženi sekundární sociální vyloučeností (dvojí
ohrožení: od blízkého, od společnosti)

• Lidé, kteří věděli o problémech svého blízkého, ale 
nedokázali je řešit

• Lidé, kteří již vyhledali odbornou pomoc, ale chybí jim 
sociální kontakt 

• Lidé, kteří očekávají návrat svého blízkého z vězení



FILOSOFIE  SKUPINY

• „sd ělená starost, polovi ční starost, 
sdílená radost, dvojnásobná radost“

• zmírnit pocit odcizení a izolace
• sdílení zkušeností
• uvoln ění nahromad ěných emocí v 

podpůrné a chápající atmosféře
• výměna informací



PRAVIDLA SETKÁVÁNÍ

• každý má právo se vyjád řit k projednávanému tématu skupiny 
• účast je otev řená a dobrovolná
• spoluodpov ědnost za průběh setkání svou vlastní aktivitou
• skupina se schází jednou m ěsíčně a za účast se neplatí žádný 

poplatek
• informace, sdělené na skupině jsou důvěrné
• ANONIMITA - účastníci si v průběhu skupiny vykají a oslovují se 

křestním jménem
• není dovoleno žádné slovní, emocionální ani fyzické nap adání
• skupina nenahrazuje jinou odbornou psychologickou ani 

psychiatrickou či jinou léka řskou pé či 
• ze skupiny se pořizuje písemný záznam, ve formě krátké zprávy, 

který je přístupný na webu wezeni.cz, povystupu.cz
• vedoucí skupiny pracují pod odbornou supervizí
• respekt



NEJČASTĚJŠÍ TÉMATA

• Pocity viny
• Udržení, překračování hranic
• Uvolnění po zatčení
• Pomoc blízkému
• Informace o systému léčby
• Informace o drogách
• Zdravý způsob života
• Energie – hospodaření, získávání
• Chybějící sociální kontakt



SLOŽENÍ SKUPINY

Muži  4 Ženy 20
___________________________________

Otcové 2 Matky 12
Partneři 2 Přítelkyně 5

Babička 1
Sestra 1
Neteř 1 

Celkově oslovených 38
Účast na jedné skupině:        min. 2  - max. 8



STRUKTURA

KAŽDÉ PRVNÍ ÚTERÝ V MĚSÍCI   16:30 – 18:30

15 min. káva  a čaj  - občerstvení
Představení + pravidla

Téma dne / výb ěr aktuálních problém ů

Závěr
Rozloučení 15 min.



INZERCE

• Letáky
• Dopisy
• SMS
• Web  WWW.WEZENI.CZ

WWW.POVYSTUPU.CZ







RIZIKA

• Klient ve vězení se chytá každé možnosti 
kontaktu s rodinou

• Ohrožení kontaktu s klientem ve vězení –
důvěrnost

• Snaha využívat kontakt s pracovníkem 
jako náhrady komunikace s rodinou

• Kdo je klientem, blízký nebo klient ve 
vězení



ZISKY BLÍZKÝCH

• Nejsem na světě sám se svými 
problémy

• Moje problémy nejsou neřešitelné
• Jsem zprostředkovaně ve styku se 

svým blízkým
• Mohu otevřeně mluvit o svém strachu
• Rozšíření sociální skupiny



ZISKY KLIENTA VE 
VĚZENÍ

• Zvýšená důvěra u rodiny, u pracovníka
• Větší jistota a důvěra v program – službu
• Zlepšená komunikace s rodinou
• Rodiče více chápou drogovou 

problematiku
• Proměňuje se rodinné klima pro návrat 

klienta z vězení
• Rodina lépe rozumí tomu, co klient prožívá
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