


CharakteristikaCharakteristikaoddodděělenleníí
SpecializovanSpecializovanéé oodddděělenleníí vzniklo zvzniklo zíískalo statut skalo statut 

llééččebny v roce 2001ebny v roce 2001
- jsou sem p řijímáni odsouzení, kte ří mají na řízenou

ústavní lé čbu protitoxikomanickou
- kapacita odd ělení je 42 míst
- program je založen na komunitním systému a
skupinové práci

- léčebný program je vypracován na 6 až 12 m ěsíců,
délka pobytu je posuzována individuáln ě

- minimální doba je 6 m ěsíců



Co dCo děěllááme s toxikomany me s toxikomany –– ccíílele

- motivovat a vést ke zm ěně životního stylu
- přijetí zodpov ědnosti za svou aktuální životní

situaci 
- naučit spole čensky p řijatelným zp ůsobem řešit 

konflikty a vyrovnávat se s životními situacemi
- dosažení jednoty slov a činů
- změna v hodnotovém žeb říčku
- zodpov ědnost k sob ě samému
- motivovat k p ředcházení relapsu



ZpZpůůsob prsob prááce s toxikomanyce s toxikomany

SetkSetkáánníí komunity pacientkomunity pacientůů -- skupinovskupinováá terapie aterapie a

poradenstvporadenstvíí
Každý pracovní den je zapo čat setkáním komunity
pacient ů s personálem SOÚL, kde se vyhodnocuje

předchozí období, řeší aktuální problémy (nap ř.
porušení vnit řního řádu věznice, porušení

léčebného řádu SOÚL, apod.), projednávají
připomínky všech zú častněných, plánuje se

program na stávající den.



SkupinovSkupinováá terapie a poradenstvterapie a poradenstvíí
Využíváním r ůzných terapeutických technik je

působeno na zm ěnu postoj ů a na vytvá ření
motivace k aktivním činnostem a dlouhodobé

abstinenci. Provádí se mj. životopisná a motiva ční
skupina, relaxa ční techniky a další. Skupinová

terapie je vedena pracovníkem s absolvovaným
sebezkušenostním výcvikem.

IndividuIndividuáálnlníí terapie terapie aa poradenstvporadenstvíí
Zaměřena na oblast integrace osobnosti pacienta a
zvyšování frustra ční tolerance jeho organismu, na

napomáhání hledání dalších alternativ vedoucích ke
změnám postoj ů a hodnotových žeb říčků. Provádí

se poradenství obecné, strukturované.



SpecializovanSpecializovanéé formy terapieformy terapie::
Arteterapie Arteterapie 

Pacienti využívají výtvarného projevu k uvoln ění a
otev ření svého vnit řního já. S namalovanými

kresbami a p ředměty vytvo řenými z keramické hlíny
v rámci keramického kroužku dále pracuje tým p ři
skupinových setkáních, kde pacienti sami popisují

své pocity a dojmy z vytvo řených kreseb a
předmětů. 

Muzikoterapie,Muzikoterapie,biblioterapiebiblioterapie,, socioterapiesocioterapie

Provádí zdravotní sestra se speciálním vzd ěláním.
Aktivita pacient ů je vedoucím terapie bodována.



PracovnPracovníí terapieterapie
V jejím rámci pacienti pracují p ři úklidu oddíl ů,

venkovních rajón ů včetně úklidu sn ěhu, p ři
zahradnických pracích na zahrad ě SOÚL, při výrob ě

hraček v modelá řské díln ě a při úpravách a
opravách prostor v oddílech SOÚL.

SamoobsluSamoobslužžný program ný program -- trtréénink socinink sociáálnlníích ch 
dovednostdovednostíí

V jeho rámci se pacienti starají o své od ěvní
součástky (praní, žehlení), u čí se vařit a stolovat.



Fyzicky zFyzicky zááttěžěžový program ový program –– sportovnsportovníí aktivity a aktivity a 
pohybovpohybováá terapieterapie

Základem jsou povinné ranní rozcvi čky, mí čové hry,
stolní tenis, relaxa ční cvi čení, kondi ční cvi čení,

povinná t ělovýchova. Tyto aktivity vedou ke
zlepšení fyzické kondice a pomáhají k odbourávání
agrese a nap ětí pacient ů a provádí se na vlastním

vycházkovém dvo ře a na vycházkovém dvo ře
věznice, kondi ční cvi čení ve vlastní i v ězeňské

místnosti pro kondi ční cvi čení. Zdravotní sestra se
speciálním vzd ěláním provádí cvi čení jógy a

relaxa ční cvi čení. 

InformaInformaččnníí servis  servis  
Je poskytován všemi členy týmu



InteraktivnInteraktivníí seminsemináářř
Provádí zdravotní sestra se speciálním vzd ěláním. 

KrizovKrizováá intervenceintervence
Je poskytována v p řípadě psychology týmu.

PrPrááce sce srodinou rodinou 
Je provád ěna vychovateli-terapeuty a vychovatelem

v rámci návšt ěv, dalšími členy týmu telefonicky, e
mailem.

VzdVzděělláávacvacíí seminsemináářř, p, přřednednášáškovkováá ččinnost innost ––
poradenstvporadenstvíí

Provádí zdravotní sestra se speciálním vzd ěláním. 
Zaměření – oblasti : zdravotnictví, psychologie, 
životospráva, nácvik pam ěťových schopností, 

apod.



SociSociáálnlníí prprááce ce –– poradenstvporadenstvíí

Provádí sociální pracovnice. Zprost ředkovává mj.
kontakt s proba ční a media ční službou a sociálními

kurátory, pomáhá za řizovat platné doklady. Ve
spolupráci s ostatními členy týmu odpovídá za

vytvo ření plánu následné pé če o odsouzeného po
ukon čení léčby a výkonu trestu odn ětí svobody se
zaměřením na postpenitenciární pé či o uživatele

drog.



EdukaceEdukace
Krom ě vzdělávacích seminá řů se jedná o p řednášky

pacient ů na témata obsahující veškeré okruhy
lidského života, poznatk ů vědy, sportu apod.

Přednášející pacient si téma vypracuje písemn ě dle
poskytnuté literatury, p řednese p řednášku, zodpoví
dotazy. Ostatní pacienti vypracují k p řednesenému

elaboráty, ve kterých musí vystihnout základní
atributy p ředneseného tématu a vyslovit sv ůj názor

na danou v ěc. 

PsanPsaníí dendenííkkůů
Pacienti píší denn ě své deníky. Do deník ů

zaznamenávají své pocity, zážitky, sd ělení
z uplynulého dne. Zam ěstnanci deníky denn ě

kontrolují, vyhodnocují a ze sd ělených informací
vyvozují opat ření. 



Výsledky naVýsledky našíší prpráácece

Samozřejmě, že naší snahou je namotivovat klienty 
a vést je ke zm ěně životního stylu orientovaného na 
trvalou a d ůslednou abstinenci. Míru úsp ěšnosti lze 
hodnotit na základ ě zpětné vazby klient ů
propušt ěných z lé čby a následn ě z výkonu trestu 
odnětí svobody. Do sou časnosti prošlo lé čbou 49 
pacient ů. O 4 máme zprávy, že vedou spo řádaný 
život.



PotPotřřeby veby věěznice k nevlznice k nevláádndníím m 
neziskovým organizacneziskovým organizacíím ( NNO )m ( NNO )

Velká řada klient ů nemá po propušt ění z výkonu 
trestu kam jít a nemá žádné sociální zázemí. 
K tomuto jsou využívány tyto organizace, aby 
v začátcích pomohli klient ům s adaptací na civilní
prost ředí. Klient, který to myslí s abstinencí
vážně, využije nabídnutých dolé čovacích center. 



VýVýččet NNO pet NNO půůsobsobííccíích ve vch ve věězniciznici

Nadále se udržuje kontakt se sdruženími 
Občanské sdružení Semiramis, P-centrum 

Olomouc, Sananim, centrum Liberec, 
Terapeutickou komunitou Nová Ves u Chrastavy.  



ZpZpůůsob prsob prááce NNO ve vce NNO ve věězniciznici

V počátcích se daná organizace prezentuje a 
naváže kontakt s konkrétními klienty. Další
etapou jsou individuální pohovory a písemný 
kontakt mezi klientem a organizací. Tyto služby 
v rámci v ěznice zajiš ťuje sociální pracovnice. 



Efektivita prEfektivita práácece

Efektivitu naší práce nelze zcela objektivn ě

zhodnotit, m ůžeme pouze vycházet ze zp ětných 
vazeb poskytovaných našimi bývalými klienty. A 
ani zde nelze 100% zaru čit jejich v ěrohodnost.



Výroba hraVýroba hračček pro dek pro děěti Mti MŠŠ





Výstava PolskoVýstava Polsko





PrPrááce na zahradce na zahraděě





KeramikaKeramika



Výzdoba vVýzdoba věězniceznice



TTááborboráákk


