
NNO A VNNO A VĚĚZEZEŇŇSTVSTVÍÍ

10 LET SPOLUPR10 LET SPOLUPRÁÁCECE



DDůůvody vzniku spoluprvody vzniku spolupráácece

►►NarNarůůstajstajííccíí popoččet UD ve vet UD ve věěznicznicíích a jejich ch a jejich 
ččastastáá drogovdrogováá, resp.trestn, resp.trestníí recidivarecidiva

►►Stav Stav ččeskeskéého vho věězezeňňstvstvíí
►►ZkuZkuššenosti ze zahranienosti ze zahraniččíí
►►„„Efekt externistyEfekt externisty““
►►PoptPoptáávka UD po drogových sluvka UD po drogových služžbbááchch



Vývoj spoluprVývoj spolupráácece

►► 19971997--1998 prvn1998 prvníí zazaččáátky spoluprtky spoluprááce ce 
( Vazebn( Vazebníí vvěěznice Brno 1997 Sdruznice Brno 1997 Sdružženeníí PodanPodanéé
ruce, Vazebnruce, Vazebníí vvěěznice Praha Ruzynznice Praha Ruzyněě a Pankra Pankráác c 
1998 o.s.SANANIM )1998 o.s.SANANIM )

►► 2000 2000 –– 2001  dal2001  dalšíší spoluprspoluprááce Vce Věěznice znice KuKuřřimim
(Sdru(Sdružženeníí PodanPodanéé ruce ) a Vazebnruce ) a Vazebníí vvěěznice Hradec znice Hradec 
KrKráálovlovéé ( o.s.LAXUS Hradec Kr( o.s.LAXUS Hradec Kráálovlovéé ))

►► 2001 2001 –– 2003 TWININNG PROJEKT 2003 TWININNG PROJEKT „„ DRUG DRUG 
POLICYPOLICY““ mezi mezi ČČR a Rakouskem, realizace na pR a Rakouskem, realizace na půůdděě
sRVKPPsRVKPP ÚÚřřadu vladu vláády dy ČČR: pracovnR: pracovníí skupina  skupina  
““VVěězezeňňstvství“í“ ( 2002 )( 2002 )



►►2002 2002 –– 2006 postupný rozvoj spolupr2006 postupný rozvoj spoluprááce ce 
mezi dalmezi dalšíšími NNO a vmi NNO a věěznicemiznicemi

►►2003 2003 –– 2004 program 2004 program PharePhare 2001 Integrace 2001 Integrace 
znevýhodnznevýhodněěných skupin do spolených skupin do společčnosti, nosti, 
projekt SPR projekt SPR –– pracovnpracovníí skupina skupina „„Klient v Klient v 
konfliktu se zkonfliktu se záákonemkonem““ –– vytvovytvořřeneníí
spoluprspoluprááce mezi jednotlivými NNO v ce mezi jednotlivými NNO v ČČRR

►►2003 zalo2003 založženeníí Sekce DrogovSekce Drogovéé sluslužžby ve by ve 
vvěězenzeníí A.N.O.A.N.O.



2006 2006 –– Kurz klient v konfliktu se zKurz klient v konfliktu se záákonem konem ––
IES SPR Brno a IVVS VS IES SPR Brno a IVVS VS ČČRR

►►2006 Pokyn Výboru z2006 Pokyn Výboru záástupcstupcůů resortresortůů k k 
vytvovytvořřeneníí specispeciáálnlníího standardu Drogovho standardu Drogovéé
sluslužžby ve vby ve věězenzeníí a spolupra spoluprááce NNO a VS ce NNO a VS ––
doposud bez výsledku doposud bez výsledku 

►►20062006--2008 2008 –– obdobobdobíí bez významných zmbez významných změěnn



Sekce DrogovSekce Drogovéé sluslužžby ve vby ve věězenzeníí
A.N.O.A.N.O.

►►SdruSdružžuje 7 organizacuje 7 organizacíí, kter, kteréé poskytujposkytujíí
sluslužžby v 17ti vby v 17ti věěznicznicíích ch ČČRR

►►RRůůznznéé úúrovnrovněě spoluprspolupráácece
►►Aktivity dalAktivity dalšíších drogových sluch drogových služžeb mimo eb mimo 

Sekci DSVSekci DSV



CCííle Sekce DSVle Sekce DSV

►►VytvoVytvořřeneníí platformy pro vyjednplatformy pro vyjednáánníí podoby podoby 
spoluprspoluprááce s VS ce s VS ČČRR

►►UzavUzavřřeneníí zastzastřřeeššujujííccíí smlouvy mezi Gsmlouvy mezi GŘŘ VSVSČČR R 
a A.N.O.a A.N.O.

►►VytvoVytvořřeneníí standardstandardůů odbornodbornéé zpzpůůsobilostisobilosti
►►PropojenPropojeníí poskytovatelposkytovatelůů sluslužžebeb
►►VzdVzděělláávváánníí



CCííle slule služžeb DSVeb DSV

►►SluSlužžby se zamby se zaměřěřujujíí na na řřeeššeneníí drogovdrogovéého ho 
problprobléému umu užživatelivatelůů drog, ktedrog, kteřříí se nachse nacháázejzejíí
ve vve věězenzeníí, a to cestou  poskytov, a to cestou  poskytováánníí
odborných sluodborných služžeb a eb a úúččinnou spolupracinnou spolupracíí s s 
VVěězezeňňskou sluskou služžbou a dalbou a dalšíšími subjektymi subjekty



►► Kontaktovat problKontaktovat probléémovmovéé uužživatele drog ve vazbivatele drog ve vazběě a  a  
ve výkonu trestu odnve výkonu trestu odněěttíí svobody svobody 

►►Motivace klientMotivace klientůů k abstinenci nejen bk abstinenci nejen běěhem pobytu hem pobytu 
ve vve věězenzeníí, ale i  ke zm, ale i  ke změěnněě dosavadndosavadníího zpho způůsobu sobu 
žživota a k abstinenci na svobodivota a k abstinenci na svoboděě

►► PPřříípadovpadováá prprááce ce –– poradenstvporadenstvíí a la lééččba ba 
►► VytvVytváářřet kontinuet kontinuáálnlníí nnáávaznosti vvaznosti v nnááslednslednéé a a 

postpenitencipostpenitenciáárnrníí ppééčči, a tak pi, a tak přředchedcháázet recidivzet recidiváám m 
kriminkrimináálnlníího chovho chováánníí ttěěchto klientchto klientůů -- nabnabíídkou dkou 
řřeeššeneníí jejich drogovjejich drogovéého problho probléému, který je mu, který je ččasto asto 
ppřřííččinou jejich krimininou jejich krimináálnlníího chovho chováánníí..



PPřříínosy a ziskynosy a zisky

►►Pro VSPro VS
-- NabNabíídky specifických externdky specifických externíích sluch služžebeb
-- EfektivnEfektivníí spoluprspoluprááce pracovnce pracovnííkkůů VS a DSVVS a DSV
►►Pro klientyPro klienty
-- ŘŘeeššeneníí jejich osobnjejich osobníí situacesituace
►►Pro spolePro společčnostnost
-- Prevence recidivy drogovPrevence recidivy drogovéé, resp.trestn, resp.trestníí



ShrnutShrnutíí 10ti let spolupr10ti let spolupráácece

►►Co se podaCo se podařřilo:ilo:
-- IntenzivnIntenzivníí a funka funkččnníí spoluprspoluprááce s ce s ½½ vvěěznicznic
-- VlastnVlastníí prprááce s klienty v prce s klienty v průůbběěhu vhu věěznzněěnníí
-- VytvVytváářřeneníí nových nnových náávazných sluvazných služžebeb
-- ÚÚzkzkáá spoluprspoluprááce poskytovatelce poskytovatelůů DSVDSV
-- VytvoVytvořřeneníí dotadotaččnníího titulu MSho titulu MS



►►Co se nepodaCo se nepodařřilo:ilo:
-- PartnerskPartnerskáá úúroveroveňň spoluprspolupráácece
-- ZastZastřřeeššujujííccíí smlouvasmlouva
-- Standardy odbornStandardy odbornéé zpzpůůsobilostisobilosti
-- Pouze Pouze ččáástesteččnnéé odstranodstraněěnníí mýtmýtůů



OtOtáázky na zzky na záávvěěr / co nr / co náás s ččekekáá

►►Chce GChce GŘŘ VS VS ČČR aby se NNO poskytujR aby se NNO poskytujííccíí
drogovdrogovéé sluslužžby staly opravdovými partnery?by staly opravdovými partnery?

►►JakJakéé jsou strategie Gjsou strategie GŘŘ VS VS ČČR smR směěrem k rem k 
uužživatelivatelůům drog ve vm drog ve věěznicznicíích?ch?

►►ZahZaháájenjeníí prprááce nad Standardyce nad Standardy
►►„„ČČekekáánníí na na GodotaGodota....““



DDěěkujkujii za pozornostza pozornost

Za Sekci DSV :Za Sekci DSV :

Olga Olga ŠŠkvakvařřilovilováá, Sdru, Sdružženeníí PodanPodanéé ruce , Brnoruce , Brno
Jana Jana ŽŽeneníšíškovkováá, o.s. , o.s. LaxusLaxus, Hradec Kr, Hradec Kráálovlovéé
Jan Jan ŠíŠíp, o.s. p, o.s. SananimSananim , Praha, Praha


