
DrogovDrogovéé sluslužžby ve vby ve věězenzeníí a a 
nnááslednslednáá ppééččee

Projekt ZaProjekt Začčni jinakni jinak

Olga Olga ŠŠkvakvařřilovilováá
SdruSdružženeníí PodanPodanéé ruce, o.s.ruce, o.s.

MMěřěříínn 20082008



Projekt ZaProjekt Začčni jinak ni jinak -- osnovaosnova

�� ZZáákladnkladníí informace o projektuinformace o projektu
�� PodrobnPodrobnéé informace o informace o ReintegraReintegraččnníímm
programu pro osoby po nprogramu pro osoby po náávratu z výkonu vratu z výkonu 
trestu trestu –– RepRep

�� Statistika projektuStatistika projektu
�� ProblProbléémovmovéé oblastioblasti
�� KasuistikyKasuistiky



ZaZaččni jinak!ni jinak!
�� Podpora lidem zbavujPodpora lidem zbavujííccíích ch 

se zse záávislosti na nvislosti na náávykových vykových 
lláátktkáách pch přři zai začčleleňňovováánníí do do 
spolespoleččnosti a na trh prnosti a na trh práácece
(Podpora soci(Podpora sociáálnlníí integrace integrace 
vv JihomoravskJihomoravskéém kraji, SROP m kraji, SROP 
3.2.)3.2.)

�� Projekt byl podpoProjekt byl podpořřen en 
Evropskou uniEvropskou uniíí, St, Stáátntníím m 
rozporozpoččtem tem ČČeskeskéé republiky a republiky a 
Jihomoravským krajemJihomoravským krajem

�� Celkový finanCelkový finanččnníí ppřřííspspěěvek na vek na 
projekt projekt ččininíí ppřřes 6,7 mil. korunes 6,7 mil. korun

�� ObdobObdobíí 10/2006 10/2006 –– 6/20086/2008

80%

10%

10%

EU
Státní rozpočet ČR
Jihomoravský kraj



HlavnHlavníí ccííle projektule projektu

�� ZapojenZapojeníí drogových udrogových užživatelivatelůů zpzpěět do t do 
spolespoleččnostinosti

�� Podpora celoPodpora celožživotnivotníího uho uččeneníí drogových drogových 
uužživatelivatelůů

�� Podpora procesu motivace a pracovnPodpora procesu motivace a pracovníí
rehabilitace drogových urehabilitace drogových užživatelivatelůů



JednotlivJednotlivéé programy projektuprogramy projektu

�� ReintegraReintegraččnníí programprogram pro osoby po npro osoby po náávratu vratu 
zz výkonu trestu výkonu trestu -- RePReP

�� Program Program socisociáálnlníí integraceintegrace drogových drogových 
uužživatelivatelůů ve spoluprve spoluprááci s Pracovnci s Pracovníí a socia sociáálnlníí
agenturouagenturou

�� Program Program firemnfiremníích dovednostch dovednostíí na na 
trtrééninkovninkovéém pracovim pracoviššti ti EikEikóónn

�� Program Program medimediáálnlníího pho půůsobensobeníí na na šširokou irokou 
veveřřejnostejnost



PartnePartneřři projektui projektu

�� ProbaProbaččnníí a mediaa mediaččnníí sluslužžba ba ČČRR

�� SpoluprSpoluprááce na implementaci ce na implementaci reintegrareintegraččnnííhoho
programu pro osoby po nprogramu pro osoby po náávratu zvratu z výkonu výkonu 
trestu strestu s diagnostikovaným probldiagnostikovaným probléémem mem 
drogovdrogovéé zzáávislosti vislosti 

�� DROM,o.p.s.DROM,o.p.s.

�� SpoluprSpoluprááce s Pracovnce s Pracovníí a socia sociáálnlníí agenturouagenturou



ReintegraReintegra ččnníí programprogram pro osoby pro osoby 
po npo náávratu zvratu z výkonu trestu výkonu trestu -- RePReP

�� CCíílovlováá skupina:skupina:
�� Klienti Drogových sluKlienti Drogových služžeb ve veb ve věězenzeníí –– ve VV Brno, ve VV Brno, 
VVěěznici Kuznici Kuřřim, Bim, Břřeclav a Znojmoeclav a Znojmo

�� Klienti referovKlienti referovááni PMSni PMS
�� Klienti referovKlienti referovááni od jiných subjektni od jiných subjektůů –– vvěěznice, znice, 
soc.kursoc.kuráátotořři, NNO pi, NNO půůsobsobíí ve vve věěznicznicíích v ch v ČČR, aj.R, aj.

�� Klienti pobývajKlienti pobývajííccíí na na úúzemzemíí JihomoravskJihomoravskéého kraje, ho kraje, 
zejmzejmééna v Brnna v Brněě



PPřříípravnpravnáá, penitenci, penitenciáárnrníí ffáázeze

�� VýbVýběěr vhodných klientr vhodných klientůů
�� Cca 3 mCca 3 měěssííce intenzivnce intenzivníí ppřřííprava klientprava klientůů na výstup z na výstup z 

vvěězenzeníí –– individuindividuáálnlníí a skupinova skupinováá prpráácece
�� Kontakt s PMS, zjiKontakt s PMS, zjiššťťovováánníí momožžnosti nosti žžáádosti klienta o dosti klienta o 

podmpodmííneneččnnéé propupropuššttěěnníí s dohledem  a ps dohledem  a přřimiměřěřenou enou 
povinnostpovinnostíí ( d( dáále jen PP ) a nle jen PP ) a nááhrady vazby dohledemhrady vazby dohledem

�� PPřřííprava prava DohledovDohledovééhoho plpláánu ( vnu ( vččetnetněě plpláánu pnu pééčče ) po e ) po 
výstupu z vvýstupu z věězenzeníí

�� SpoleSpoleččnnáá zprzprááva k soudu pva k soudu přři i žžáádosti o PP dosti o PP 
�� SetkSetkáánníí klient + pracovnklient + pracovníík projektu + pracovnk projektu + pracovníík PMS k PMS 

ppřřed zasled zasláánníím zprm zpráávy k soudu / pvy k soudu / přřed soudemed soudem



FFááze postpenitencize postpenitenciáárnrníí

�� SpoleSpoleččnnéé setksetkáánníí klient + PMS + klient + PMS + RePReP po výstupu z po výstupu z 
vvěězenzeníí

�� Aktualizace Aktualizace DohledovDohledovééhoho plpláánu a plnu a pláánu pnu pééčče e –– zmzměěny ny 
dle situacedle situace

�� Dohoda o spoleDohoda o společčnnéé informovanosti mezi informovanosti mezi RePReP a PMSa PMS
�� Realizace dohledu Realizace dohledu –– mezi klientem a PMSmezi klientem a PMS
�� PravidelnPravidelnáá spoluprspoluprááce mezi ce mezi RePReP a klientem a klientem –– naplnaplňňovováánníí

plpláánu pnu pééččee
�� PrPrůůbběžěžnnéé vyhodnocovvyhodnocováánníí spoluprspoluprááce s PMSce s PMS
�� DDéélka programu cca 6 mlka programu cca 6 měěssííccůů dle potdle potřřeby, peby, přříípadnpadněě

ppřřededáánníí do jindo jinéého programuho programu



NabNabíídka sludka služžeb v reb v ráámci mci RePReP

�� PostpenitenciPostpenitenciáárnrníí ppééččee
�� IndividuIndividuáálnlníí vedenvedeníí ppřříípadupadu
�� SkupinovSkupinováá prpráácece
�� RodinnRodinnéé poradenstvporadenstvíí

�� SpoluprSpoluprááce s centrem EIKON Sdruce s centrem EIKON Sdružženeníí PodanPodanéé ruce ruce --
pracovnpracovníí rehabilitace a chrrehabilitace a chráánněěnnáá ddíílna a Pracovnlna a Pracovníí a a 
socisociáálnlníí agenturou ( PASAGE )agenturou ( PASAGE )

�� PPřředpokledpokláádaný podaný poččet klientet klientůů v prv průůbběěhu trvhu trváánníí projektu projektu 
zapojených do zapojených do reintegrareintegraččnnííhoho programu: 35 klientprogramu: 35 klientůů z z 
toho 15 toho 15 –– 25 klient25 klientůů v rv ráámci PPmci PP



PostpenitenciPostpenitenciáárnrníí ppééččee

�� Spektrum sluSpektrum služžeb  zameb  zaměřěřených na zvlených na zvláádnutdnutíí doby doby 
po propupo propuššttěěnníí z VTOSz VTOS
�� AsistenAsistenččnníí sluslužžbaba
�� SociSociáálnlníí prpráácece
�� IndividuIndividuáálnlníí poradenstvporadenstvíí, podpora, podpora
�� InformaInformaččnníí servisservis
�� Odkazy, zprostOdkazy, zprostřředkovedkováánníí, reference, reference

�� Podpora bPodpora běěhem prvnhem prvníích 48 hodin po propuch 48 hodin po propuššttěěnníí ––
nejrizikovnejrizikověějjšíší pro recidivu kriminpro recidivu krimináálnlníí i drogovoui drogovou



IndividuIndividuáálnlníí vedenvedeníí

�� Stejný pracovnStejný pracovníík ( ve vk ( ve věězenzeníí i mimo ) i mimo ) -- garantgarant
�� ZhodnocenZhodnoceníí stavu klientastavu klienta
�� VytvoVytvořřeneníí konkrkonkréétntníího plho pláánu pnu pééčče s moe s možžnostnostíí zmzměěny dle ny dle 

vývoje a aktuvývoje a aktuáálnlníí situacesituace
�� Kontakt s PMS  a pKontakt s PMS  a přříípadnpadněě s dals dalšíší osobou osobou čči instituci institucíí --

vznik tzn. trojstrannvznik tzn. trojstrannéé dohodydohody
�� ČČetnost konzultacetnost konzultacíí:  na za:  na začčáátku  1 tku  1 –– 2 x týdn2 x týdněě, n, nááslednsledněě

1x týdn1x týdněě
�� Asistence pAsistence přři i úúřřednedníích jednch jednáánnííchch
�� IndividuIndividuáálnlníí terapie, psychosociterapie, psychosociáálnlníí podpora, motivapodpora, motivaččnníí

rozhovory, krizovrozhovory, krizováá intervenceintervence
�� PrPrůůbběžěžnnéé hodnocenhodnoceníí naplnaplňňovováánníí plpláánu pnu pééččee



SkupinovSkupinováá prpráácece

�� TTéématickmatickéé skupiny skupiny –– prevence relapsu, Harm prevence relapsu, Harm 
reduction, kolo zmreduction, kolo změěny,ny,

�� InformaInformaččnníí seminsemináářře ( se spolupre ( se spoluprááci s PMS )ci s PMS )
�� NNáácvik socicvik sociáálnlníích dovednostch dovednostíí
�� SvSvéépomocnpomocnáá podppodpůůrnrnáá skupinaskupina
�� Skupiny zamSkupiny zaměřěřenenéé na hledna hledáánníí a za zíískskáánníí
zamzaměěstnstnáánníí ( ve spolupr( ve spoluprááci s PASAG a centrem ci s PASAG a centrem 
EIKON )EIKON )

�� Frekvence  Frekvence  -- plpláán 1 x  týdnn 1 x  týdněě



PoradenstvPoradenstvíí pro rodinnpro rodinnéé ppřřííslusluššnnííky ky 
a osoby bla osoby blíízkzkéé klientklientůů

�� IndividuIndividuáálnlníí poradenstvporadenstvíí
�� RodinnRodinnéé poradenstvporadenstvíí
�� PrPrááce s rodin. pce s rodin. přřííslusluššnnííky ve skupinky ve skupiněě

S cS cíílem:lem:
�� ZnovuobnovenZnovuobnoveníí rozbitých vztahrozbitých vztahůů
�� Podpora rodinnPodpora rodinnéého zho záázemzemíí klientklientůů
�� SdSdíílenleníí a výma výměěna zkuna zkuššenostenostíí s s řřeeššeneníím problm probléémumu

�� NabNabíídka dle potdka dle potřřebyeby



Statistika Statistika –– klientiklienti
ppřřííprava na výstup z vprava na výstup z věězenzeníí

�� Celkem: 57 , z toho 33 kl. spoluprCelkem: 57 , z toho 33 kl. spoluprááce s PMSce s PMS
�� 30 propu30 propuššttěěno nebo pevný výstup ( plno nebo pevný výstup ( pláán 35 klientn 35 klientůů))

�� 4 klienti VV, 24 klient4 klienti VV, 24 klientůů ve VTOS, 2 klienti z jinve VTOS, 2 klienti z jinéé NNONNO
�� 20 spolupr20 spoluprááce s PMS v pce s PMS v přříípravnpravnéé ffáázizi
�� 26 26 povýstupnpovýstupníí ppééččee

�� Z toho 6 klienti v PL, 4 klienti TK, 4 klienti bez kontaktu  Z toho 6 klienti v PL, 4 klienti TK, 4 klienti bez kontaktu  
(1 kl. na vazb(1 kl. na vazběě), 2 klienti v tel.k., 9 klient), 2 klienti v tel.k., 9 klientůů v pravidelnv pravidelnéém m 
kontaktukontaktu

�� 9 zapojeno do Za9 zapojeno do Začčni jinak ve spoluprni jinak ve spoluprááci s PMS ci s PMS ČČR (15R (15--25kl.)25kl.)
�� 7 klient7 klientůů spolupracujespolupracuje
�� 2 klienti po 2 a 4 m2 klienti po 2 a 4 měěssííccíích ukonch ukonččili spoluprili spolupráácici

�� 2 klienti aktu2 klienti aktuáálnlněě zapojeni do chrzapojeni do chráánněěnnéé ddíílny EIKON celkem lny EIKON celkem 
vyuvyužžilo nabilo nabíídky 10 klientdky 10 klientůů a slua služžby PASAby PASAŽŽE 16 klientE 16 klientůů

�� PrPrůůmměěrnrnáá ddéélka spoluprlka spoluprááce po výstupu VT: cca 5 mce po výstupu VT: cca 5 měěssííccůů



Statistika klienti nepropuStatistika klienti nepropuššttěěnini

�� 27 klient27 klientůů ve vve věězenzeníí
�� VyjVyjááddřřeneníí k PMS 13k PMS 13
�� 8 m8 měěli zli záájem o Zajem o Začčni jinakni jinak
�� V kontaktu po nezdaV kontaktu po nezdařřenenéém PP:24 klientm PP:24 klientůů

�� 4 v koresponden4 v korespondenččnníím  kontaktu m  kontaktu –– ppřřevezeni do jinevezeni do jinéé
VTOSVTOS

�� 20 osobn20 osobníí kontaktkontakt

�� 3 ukon3 ukonččili spoluprili spolupráácici



Statistika Statistika –– rodinnrodinníí ppřřííslusluššnníícici

�� Celkový poCelkový poččet 36et 36
�� RodiRodičče:23e:23
�� PartnePartneřři:7i:7
�� OstatnOstatníí:6 ( teta, sestra, nete:6 ( teta, sestra, neteřř))

�� V pravidelnV pravidelnéém individum individuáálnlníím kontaktu: 17m kontaktu: 17
�� V telefonickV telefonickéém m čči pi píísemnsemnéém kontaktu:11m kontaktu:11
�� SkupinovSkupinovéé setksetkáánníí: 12: 12

ÚÚččast: 19, jedno setkast: 19, jedno setkáánníí 4 4 -- 99

�� Význam: podpora, sdVýznam: podpora, sdíílenleníí, vým, výměěna zkuna zkuššenostenostíí, , 
zzíískskáánníí informacinformacíí, poradenstv, poradenstvíí



ProblProbléémovmovéé oblastioblasti
�� NezamNezaměěstnanost stnanost –– ale kdo pracovat skuteale kdo pracovat skuteččnněě chce, prchce, prááci najdeci najde
�� DluhyDluhy…………
�� BydlenBydleníí –– ale vale vžždy se to vydy se to vyřřeešíší
�� KrizovKrizováá obdobobdobíí: prvn: prvníích 48 hodin, dch 48 hodin, dáále po 2 mle po 2 měěssííccíích bez ch bez 

zamzaměěstnstnáánníí a nakonec 6 ma nakonec 6 měěssííccůů ppřři i úúspspěěššnnéém ukonm ukonččeneníí
�� SkupinovSkupinovéé aktivity pro klienty po výstupuaktivity pro klienty po výstupu
�� DDéélka spoluprlka spoluprááce po výstupuce po výstupu
�� dobrovolnost x povinnost programu ( volndobrovolnost x povinnost programu ( volněějjšíší rerežžim im –– klient klient 

vypadne)vypadne)
�� NaNařříízenzenáá ochrannochrannáá llééččba u duba u duáálnlníích diagnch diagnóóz z –– demotivacedemotivace
�� NNíízký pozký poččet klientet klientůů s s úúspspěěššným PP ným PP –– potpotřřeba veba věěttšíší spoluprspoluprááce se ce se 

soudysoudy
�� NedostateNedostateččný poný poččet pracovnet pracovnííkkůů projektu projektu –– s ts tíím souvism souvisíí finanfinanččnníí

limity na realizaci projektulimity na realizaci projektu



KasuistikyKasuistiky
�� Martin I. Martin I. –– PPPP

�� 25 let, dluhy 2,5 mil.,zpo25 let, dluhy 2,5 mil.,zpoččáátku tku úúččelovost, pravidelnelovost, pravidelnáá spoluprspoluprááce 6 ce 6 
mměěssííccůů dle kontraktu,pracuje, pdle kontraktu,pracuje, pééčče o de o děěti, dluhy splti, dluhy splááccíí, nyn, nyníí kontakt kontakt 
pokrapokraččuje dle uje dle vlvl.z.záájmu klientajmu klienta

�� Martin II. Martin II. –– PPPP
�� 20 let, dluhy cca 100 tis, pr20 let, dluhy cca 100 tis, prááce brigce brigáádndněě, dluhy nespl, dluhy nesplááccíí, p, pééčče o dceru, e o dceru, 

4 m4 měěssííce v kontaktu, nynce v kontaktu, nyníí nedochnedocháázzíí, vyhodnocen, vyhodnoceníí v v řřííjnu o plnjnu o plněěnníí
dohledovdohledovééhoho plpláánunu

�� Martin III. Martin III. ––PPPP
�� 28 let, dluhy cca 500 tis., v pl28 let, dluhy cca 500 tis., v pláánu byl nnu byl náástup do TK, v rozsudku ne, stup do TK, v rozsudku ne, 

nenastoupil,zmnenastoupil,změěny v plny v pláánu, 2 mnu, 2 měěssííce v kontaktu, po tce v kontaktu, po téé
ppřřerueruššen,okamen,okamžžititěě nnáávrat k drogvrat k drogáám a Tm a TČČ, nyn, nyníí opopěět VTOS 11 let v Dt VTOS 11 let v D

�� Martina K.Martina K.-- nnááhrada vazby dohledemhrada vazby dohledem
�� 30 let, do soudu pravideln30 let, do soudu pravidelnáá spoluprspoluprááce vce vččetnetněě monitoringu momonitoringu močči, po i, po 

rozsudku ukonrozsudku ukonččeneníí, nez, nezáájem, soudce daljem, soudce dalšíší kontakt nestanovilkontakt nestanovil



DDěěkuji za pozornostkuji za pozornost
Olga Olga ŠŠkvakvařřilovilováá

SdruSdružženeníí PodanPodanéé ruce, o.s.ruce, o.s.
DrogovDrogovéé sluslužžby ve vby ve věězenzeníí a na nááslednslednáá ppééččee

FrancouzskFrancouzskáá 36, Brno 602 0036, Brno 602 00
545 24 75 42,777 916 262545 24 75 42,777 916 262
skvarilova@podaneruce.czskvarilova@podaneruce.cz

www.podaneruce.czwww.podaneruce.cz
www.povystupu.czwww.povystupu.cz nebo nebo www.wezeni.czwww.wezeni.cz


