
Spolu nebo vedle sebe?Spolu nebo vedle sebe?
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3x jinak3x jinak



Věznice Světlá n. Sázavou
Laxus o.s. 

Věznice Jiřice
Semiramis o.s.

Věznice Kuřim
Sdružení Podané ruce o.s.



Obsah prezentaceObsah prezentace

• Drogové služby ve v ězení (popis služeb)
• Pohled do jednotlivých v ěznic: 

- Věznice Světlá n. Sázavou (Laxus o.s.)

- Věznice Jiřice (Semiramis o.s.)
- Věznice Kuřim (Sdružení Podané ruce o.s.)

• NNO vs. specialisté VS ČR?
• Hledání ideálního modelu (diskuze) 



Co dCo děěllááme ?me ?

Cílem služeb je účelně pomoci osobám 
ve výkonu vazby a výkonu trestu odnětí svobody 

s řešením jejich drogového problému 
a s jejich následným návratem do společnosti, 

tentokrát už bez drog a trestné činnosti.



Pro koho?Pro koho?

Uživatelé drog v konfliktu se zákonem 
ve VV nebo VTOS a po propušt ění
Uživatelem drog v tomto kontextu rozumíme osobu ohroženou 
(aktuálně nebo v minulosti) 
- zneužíváním návykových látek včetně alkoholu
- patologickým hráčstvím

Služby jsou poskytovány bez ohledu na věk, pohlaví, bydliště, fázi 
závislosti, užívání / abstinenci, způsob aplikace NL, zda chce či 
nechce abstinovat.

Rodiče a osoby blízké výše uvedených 



Jak to dJak to d ěěllááme?me?
• Informační servis (informace o drogách, jejich účincích a rizicích, o 

infekčních chorobách a možnostech jejich přenosu a léčby)

• Poradenství (drogové, sociálně-právní, zdravotní aj.)

• Motivační trénink (hledání motivace pro změnu rizikového životního 
stylu směrem k abstinenci)

• Zprostředkování léčby a příprava na léčbu
• Zajištění dalších návazných služeb, popř. asistence

(doprovod při kontaktech a spolupráce s dalšími institucemi)

• Postpenitenciární péče (pomoc a podpora po propuštění)

• Tématické skupinové besedy (o drogách, infekčních chorobách, 
možnostech léčby, sociální a právních záležitostech aj.)

• Skupinová terapie a poradenství
• Korespondenční práce (může zahrnovat výše uvedené)



Laxus o.s.Laxus o.s.
VVěěznice Svznice Sv ěětltl áá n. Sn. Sáázavouzavou

Mgr. Eva Soukupová
(psycholog)

Drogové služby ve vězení
Laxus o.s.

Mgr. Alena Jahodová
(psycholog)

Věznice Světlá n. Sázavou



Základní informace o V ěznici Sv ětlá n. S.

• Vznik v roce 2000
• Profilace – dozor, ostraha
• Kapacita – 570 odsouzených
• Specializovaná oddělení:

– Trvale pracovně nezařaditelné
– Matky s dětmi

– Bezdrogová zóna



Věznice Sv ětlá n. Sázavou



Bezdrogová zóna

SpoleSpoleččenskenskáá mmíístnoststnost ChodbaChodba

KuchyKuchyňňkaka TerapeutickTerapeutickáá mmíístnoststnost



Spolupráce s o.s. Laxus

• Zahájení v roce 2005 – uzavřena dohoda
• Od roku 2005 poskytování služeb 1x 

měsíčně 2 pracovníci – individuální práce
• Od roku 2008 2 dny v měsíci 2 pracovníci 

– rozšíření o skupinovou terapii na BZ
• Plán 2009 2 dny v měsíci 3 pracovníci



Specifika klientely a služeb

• Větší potřeba kontaktu než u mužské klientely –
poptávka po službách výrazně převyšuje 
možnosti programu

• Počet klientek: pol. 2008 – 58, odhad 2008 - 85
• Počet kontaktů: – pol. 2008 – 148, odhad 2008 –

300 kontaktů
• Velký objem nepřímé práce
• Problematika péče o dítě – častěji se pracuje se 

sociálním okolím klientky
• Klientky jsou více nakloněny následné péči po 

výstupu 



Příklad dobré praxe

• Klientka umístěná na oddělení pro matky s dětmi se 
svým 4letým synem, bez sociálního zázemí, 
absolvovaná léčba před nástupem do VTOS v terap. 
komunitě Karlov, nyní 2 roky ve VTOS. 

• Zahájení spolupráce ve věznici, na základě
zhodnocení stavu klientky indikovaná ambulantní
léčba, zajištěno ubytování v domě pro matky s 
dětmi, v den výstupu asistence do AD, předání do 
ambulantního programu.

• V současné době abstinuje, obnovila kontakt s 
matkou, našla si přítele, pracuje na vytvoření si 
vlastního zázemí.



Semiramis o.s.Semiramis o.s.
VVěěznice znice JiJi řřiceice

Adéla Lichková, DiS. 
(sociální pracovnice)

Drogové služby ve vězení
Semiramis o.s. / Laxus o.s.

Mgr. Alena Volfová
(psycholog)

Věznice Jiřice



Základní informace o V ěznici Ji řice

- provoz věznice zahájen v r. 1994.

- profilace: ostraha + odd. s dozorem
- kapacita: celkem 590 (470/120), aktuálně 560 

(508/52), překročena o 10%, zaměstnanost 53%
- Bezdrogová zóna (ostraha, kap. 84 ods.)
- specifika: eskortní středisko, výcvikové středisko 

speciální kynologie (tzv. drogoví psi)



Věznice Ji řice



Věznice Ji řice



Rozsah spolupráce

• Individuální aktivity : 1x týdně (2 pracovníci), 
celkem 40 (max 48) klientohodin / měsíc

• Skupinové aktivity : 4x ročně tématické
besedy na Bezdrogové zóně, 1x ročně tématická
beseda + představení služeb v rámci celé
věznice. 

• Vzdělávání personálu v ěznice
(dle požadavků vedení věznice)

• Počet klientů: 2007 – 52 klientů, 2008 – 70 
klientů v individuální péči, cca 300 osob ve 
skupinových aktivitách (besedy)



Jak se spolupráce m ěnila 
v průběhu let

• r. 2004: Věznice oslovila Semiramis, začátek 
vyjednávání o spolupráci

• r. 2005: Služby poskytovány na BZ (1x/měs.), 2 
pracovníci

• r. 2006: Poptávka po službě roste, frekvence 
zvýšena na 2x/měs., realizace vzdělávání
personálu, 2 pracovníci

• r. 2007: Služby rozšířeny na ostatní oddíly věznice, 
1 pracovník > zvýšení frekvence na 3x/měs.

• r. 2008: Tým stabilizován na 2,0 úvazku, frekvence 
zvýšena na 4x/měs., kapacita služby je plně využita, 
poptávka v některých obdobích převyšuje kapacitu 
služby (v rámci Věznice Jiřice).

• Odborná fúze Semiramis o.s. / Laxus o.s.



Příklady z praxe

• Tomáš, 24 let: uživatel pervitinu, čtvrtý VT, pochází z 
neuspořádaných rodinných poměrů, o službě se 
dozvěděl prostřednictvím skupinové besedy na BZ, nyní
v individuální péči, uvažuje o léčbě po výstupu z VTOS.

• Ondřej, 25 let: uživatel pervitinu, třetí VT, měl zájem o 
ambulantní léčbu po výstupu, v individuální péči 5 
měsíců před výstupem z VT, vytvořen plán po 
propuštění vč. havarijního plánu, nyní propuštěn, 
nastoupil do ambu. léčby, abstinuje, má práci, obnovuje 
rodinné vztahy, splácí dluhy.



SdruSdru žženeníí PodanPodan éé ruce o.s.ruce o.s.
VVěěznice znice KuKu řřimim

Bc. Olga Škvařilová
(speciální pedagog)

Drogové služby ve vězení
Sdružení Podané ruce o.s.

Mgr. Andrea Pifková
(psycholog)

Věznice Kuřim



Základní informace o V ěznici Ku řim

• Věznice 28 let, původně pro vězně pracující na 
Prefě

• Odsouzení muži
• Ostraha, dozor
• Cca 500 ods.
• Oddělení pro léčbu odsouzených se soudně

nařízenou sexuologickou léčbou
• Oddělení mladých dospělých
• Bezdrogová zóna od 4/2007, od 5/2007 

spolupráce se SPR



Rozsah spolupráce

• 3 dny v týdnu 4 pracovníci + stážisti
• Út, st, čt: 8:30 – 16:30
• Počet klientů týdně: BZ 12, VTOS 15 -20 klientů
• Počty klientů k 30.6.: 45, za rok 2007 - 66 klientů
• Součástí programu zacházení, pravidelné vyhodnocování

(vychovatelé)

Služby:
• Skupinová práce 3 x týdně ( tématická skupina prevence relapsu a 

skupinový motivační trénink, dramaterapie, tanečně pohybová
terapie, arteterapie ) pro 12 klientů BZ

• Individuální konzultace 1 – 4 měsíčně
• Besedy na Výstupním oddělení – informační servis

Zázemí: poradenská místnost pouze pro naši činnost
Dohoda o spolupráci z roku 2002 



Jak se spolupráce m ěnila 
v průběhu let

• Začátek v roce 2000: 1 pracovník 1x za 14 dní odpoledne, cca 20 
klientů za rok

• 2001 – 2 pracovníci 1 x týdně – 1x14 dní
• 2002 dohoda o spolupráci,vstup pracovníků na základě zvláštního 

povolení - průkazka,po administrativní části pohyb volný, ve střežené s 
doprovodem,  1 - 2 pracovníci 1 – 2 dny v týdnu

• 2003 – 2007: 2 (nepravidelně 3) pracovníci 3 dny v týdnu,vzdělávání
pro personál VS(2003-2004),rozvoj dramaterapie, ročně cca 70 klientů, 
zejména individuální práce, participace na PDP, pracovníci VS na 
vzdělávání SPR, konferencích, aj.

• Od 2007 spolupráce na BZ

• Rozpočet: od 50 tis. – po 2,3mil. ( pro celý projekt – včetně VV Brno, 
Břeclav, Znojmo, povýstupní péče, práce s rodinnými příslušníky, počet 
klientů celkem cca 300 / rok

• Personální zajištění: vedoucí – speciální pedagog, psychoterapeut, 
psycholog, dramaterapeut, sociální pracovník – 4 úv. + OON



Dramaterapie ve v ězení



Poradna drogové prevence

• NŘV č.28/2003 – hovoří o využívání součinnosti s SPR
• 1x měsíčně cca 2 hodiny
• SPR, psycholog, vychovatel terapeut, zdr.odd., zástupce 

BZ, další dle potřeby
• Obsah: předávání klientů,hledání společného řešení

konkrétních případů, spolupráce na vytváření koncepce 
a protidrogových opatření, výměna zkušeností, aj.

• Součinnost a vymezení

• Cíl: pracovat společně ne vedle sebe, vědět o tom co 
kdo dělá, koordinace činnosti



Bezdrogová zóna

• NGŘ 49/2001, příloha č.28 VŘ Věznice Kuřim
• Pobyt klientů na BZ: min. 6 měsíců, max. 1 rok, kapacita 12
• 1x týdně cca 30 min, 1x měsíčně 1 – 2 hod – hodnocení

jednotlivých klientů
• Psycholog, pedagog, vychovatel, SPR, další dle potřeby –

např.vedení věznice
• V plánu společná supervize od roku 2009
• Výběr a vyřazování klientů, pravidelná vyhodnocování, 

konzultace klientů, rozvoj služeb a programu, plánování a 
konkrétní realizace jednotlivých aktivit atd.

• Zaměření:
– SPR:  skupinová a individuální práce zaměřená na oblast 

závislostí
– VS: rozvoj osobnosti ( sociálně psychologický  trénink, další

aktivity do výše 20 hod týdně )



Příklad z praxe

• Klient 32 let, výkon trestu 36 měsíců, problémový 
uživatel drog ( Pervitin, THC ), majetková trestná činnost

• Pobyt na BZ 6 měsíců, neúspěšná žádost o PP, na vl. 
Žádost ukončen pobyt na BZ, následně zařazen do 
práce, po cca 7 měsících vyřazen ze zdrv.důvodů, 
zbytek trestu na Výstupním odd. , kontinuální spolupráce 
se SPR a s psychologem věznice

• Pevný výstup v říjnu 2008, nyní v pravidelném kontaktu, 
kontrakt na 6 měsíců, brigády, operace v únoru, 
abstinuje, bydlí u rodičů, má v plánu se do roka 
osamostatnit 



HodnocenHodnocen íí spoluprspolupr áácece

• Služba je dostupná všem odsouzeným 
věznic, se kterými spolupracujeme

• Služba optimálně reaguje na změny v 
poptávce (zvyšování frekvence dojíždění, 
nabídka skupinových aktivit)

• Služba nabízí řešení drogového problému 
jako komplexu problémů z různé oblasti a 
vhodně doplňuje stávající služby specialistů
věznice

• Spolupráce mezi pracovníky DSV a 
specialisty věznice funguje efektivně
(odkazování a doporučování klientů)



Limity spoluprLimity spolupr áácece

• Poskytování služeb v rámci postpenitenciární
péče (v některých regionech není snadné
zajistit návaznou péči po propuštění z důvodu 
absence těchto služeb)

• Personální zajištění služby ze strany věznice 
(navádění odsouzených, přítomnost na 
skupinových aktivitách, (ne)zastupitelnost 
kontaktní osoby)

• Financování projektu 
• Obtížné vyjednávání s věznicemi o 

poskytování služeb



NNO vs. specialistNNO vs. specialist éé VS VS ČČRR
PPřříínos nebo ohronos nebo ohro žženeníí??

Ohrožení
- zdvojení péče, „sebrání“ práce specialistům
- dostatečná profesionalita? (kvalita služeb)
- dodržování podmínek a pravidel?
- vynášení interních informací a jejich zneužití
- uzavírání koalic s klienty
- zvýšení zatížení pracovníků věznice



NNO vs. specialistNNO vs. specialist éé VS VS ČČRR
PPřříínos nebo ohronos nebo ohro žženeníí??

Přínosy
- komplexnější péče o klienty
- rozšiřování obzorů v drogové problematice
- delegování kompetencí v práci s klientem
- zpřítomňování drogové problematiky
- profesionální kolegiální kontakt a spolupráce
- zpětná vazba pro pracovníky věznice



Jaký je tedy Jaký je tedy 
ideide áálnln íí model model 

ppééčče?e?



DDěěkujeme za pozornostkujeme za pozornost


