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Obsah pObsah přřííspspěěvkuvku

►►Specifika cSpecifika cíílovlovéé skupinyskupiny
►►NNááslednslednáá ppééčče, jeje, jejíí momožžnosti a limitynosti a limity
►►SluSlužžba jako ba jako „„mostmost”” z vz věězenzeníí do do 
„„svobodnsvobodnééhoho”” žživotaivota



VVěězenzeníí jeje okamokamžžikem, kdy se mikem, kdy se můžůže be běěh h žživota ivota 
jedince zjedince záásadnsadněě zmzměěnit. Nestane se to vnit. Nestane se to vššak ak 

samo od sebesamo od sebe……



DDůůsledky pobytu ve vsledky pobytu ve věězenzeníí

►►ZtrZtrááta socita sociáálnlněě významných vazebvýznamných vazeb
►►SnSníížženeníí žživotnivotníí úúrovnrovněě
►►Redukce aktivit vedoucRedukce aktivit vedoucíí k frustraci k frustraci 
sekundsekundáárnrníích potch potřřebeb

►►PPřřijetijetíí subkulturnsubkulturnííchch norem odlinorem odliššných od ných od 
obecnobecněě platnýchplatných

►►VyhasVyhasíínnáánníí adaptivnadaptivníího chovho chováánníí potpotřřebnebnéého ho 
k k žživotu mimo vivotu mimo věězenzeníí



UUžživatelivateléé drog pdrog přřed propued propuššttěěnníímm

►► Abstinence od OPL Abstinence od OPL (nen(neníí pravidlem) pravidlem) ale ale ččasto bez lasto bez lééččbyby
►► Pocit kontroly svPocit kontroly svéého drogovho drogovéého problho probléémumu
►► Neochota vstupovat do lNeochota vstupovat do lééččby po výstupu, by po výstupu, 
ppřředevedevšíším pobytovm pobytovéé

►► Touha zaTouha začčíít vt véést ihned normst ihned normáálnlníí žživotivot
►► Idealizace plIdealizace pláánnůů, c, cííllůů a jejich dosahova jejich dosahováánníí (rozd(rozdííl u l u 
prvotrestanýchprvotrestaných a a vvíícetrestanýchcetrestaných))

►► NNáávrat vrat cravingucravingu, sn, snůů o drogo drogáách, chutch, chutí…í…



StStřřet s realitou po výstupuet s realitou po výstupu

►► OOččekekáávaný pocit vaný pocit ššttěěststíí ze svobody nepze svobody nepřřichicháázzíí
►► PlPláánovannovanéé obnovenobnoveníí vztahvztahůů s rodinou se s rodinou se 
nenaplnenaplňňujeuje

►► ObtObtíížžnnáá komunikace na komunikace na úúřřadech, neadech, neúúspspěěchy v chy v 
hledhledáánníí zamzaměěstnstnáánníí

►► Rezignace na moRezignace na možžnost splacennost splaceníí dluhdluhůů
►► Pocity osamPocity osaměěnníí, pr, práázdnoty, vlastnzdnoty, vlastníí nekompetencenekompetence

==> > frustrace vedoucfrustrace vedoucíí k k relapsurelapsu, recidiv, recidivěě



NNááslednslednáá ppééčče e -- momožžnostinosti

Dva zDva záákladnkladníí typy klienttypy klientůů/kontrakt/kontraktůů::
�� DrogovDrogovéé sluslužžby by 

�� ambulantnambulantníí vvčč. substituce. substituce
�� rezidenrezidenččnníí programyprogramy
�� doldolééččovacovacíí programy s chrprogramy s chráánněěným bydlenným bydleníímm
�� ((nníízkoprahovzkoprahovéé sluslužžby pro UD)by pro UD)

�� SociSociáálnlníí a zdravotna zdravotníí sluslužžbyby
�� NNáávrat do pvrat do půůvodnvodníího prostho prostřřededíí
�� Odchod do sociOdchod do sociáálnlníího bydlenho bydleníí



NNááslednslednáá ppééčče e -- limitylimity

►►Realizace vstupu do zprostRealizace vstupu do zprostřředkovanedkovanéé
nnááslednslednéé drogovdrogovéé sluslužžbyby

►►Dostupnost a kapacitnDostupnost a kapacitníí limity drogových limity drogových 
sluslužžebeb

►►NastavenNastaveníí obsahu a formy lobsahu a formy lééččby v by v 
rezidenrezidenččnníích programechch programech

►►LimitujLimitujííccíí spektrum socispektrum sociáálnlníích sluch služžebeb



IdeIdeáálnlníí model model postppostpééččee

►►DostateDostateččnněě ppřřipravený klient s konkripravený klient s konkréétntníím a m a 
rereáálným pllným pláánemnem

►►VyuVyužžititíí casecase managementumanagementu
�� IndikovanIndikovanéé adiktologickadiktologickéé sluslužžbyby
�� PsychosociPsychosociáálnlníí programyprogramy
�� PPřřimiměřěřenenéé socisociáálnlníí bydlenbydleníí
�� UsnadnUsnadněěnníí vstupu na trh prvstupu na trh práácece



PPřřííprava klienta na výstupprava klienta na výstup

►►NavNaváázzáánníí terapeutickterapeutickéého vztahuho vztahu
►►KvalitnKvalitníí diagnostika pro urdiagnostika pro urččeneníí typu typu ppééččee

►►Dostatek Dostatek ččasu pro pasu pro přříípravu klientapravu klienta
►►ZapojenZapojeníí socisociáálnlníího okolho okolíí klientaklienta
►►Koordinace s odborným personKoordinace s odborným personáálem vlem věězniceznice
►►PPřřesah spolupresah spoluprááce i po propuce i po propuššttěěnníí



Klient vstupujKlient vstupujííccíí do pobytovdo pobytovéé llééččbyby

►►MotivovMotivováánníí klienta pro vstup do danklienta pro vstup do danéého typuho typu
►►PPřřííprava, zprostprava, zprostřředkovedkováánníí informacinformacíí o o 
zazařříízenzeníí, programu, programu……

►►PPřřesný plesný pláán nn náástupu stupu –– spoluprspoluprááce s blce s blíízkýmizkými
►►PPřřesný rozpis aktivit od propuesný rozpis aktivit od propuššttěěnníí do do 
nnáástupustupu

►►Asistence, pAsistence, přřííp. ovp. ověřěřeneníí nnáástupu, dalstupu, dalšíší
kontakt s klientemkontakt s klientem



Klient vracejKlient vracejííccíí se do pse do půůvodnvodníího ho 
prostprostřřededíí

►►PPřřííprava na vstup na trh prprava na vstup na trh práácece
►►ObnovenObnoveníí sousoužžititíí s bls blíízkýmizkými
►►OtOtáázky trzky tráávenveníí volnvolnéého ho ččasu, reasu, režžimu dneimu dne
►►ZajiZajiššttěěnníí dochdocháázenzeníí do ambulantndo ambulantníí ppééččee
►►U klientU klientůů soc. zsoc. záázemzemíí asistence pasistence přři ni náástupu stupu 
do azylovdo azylovéého bydlenho bydleníí a intenzivna intenzivníí kontakt v kontakt v 
prvnprvníích dnechch dnech



Naším cílem je pracovat s klientem ve vězení
tak, aby pro něj byl odchod z vězení
začátkem změny směrem k běžnému 

způsobu života.


