
DDěěllááme co mme co můžůžeme !eme !

Budeme i Budeme i úúspspěěššnníí ??



Věznice
Znojmo

• Specializované oddělení pro drogově závislé

• odsouzení muži ve věznici s dozorem

• soudem nařízená ambulantní nebo ústavní léčba



SpecializovanSpecializovanéé oddodděělenleníí

•• kapacita 22 mkapacita 22 míístst

•• ddéélka llka lééččebnebnéého programu nejvýho programu nejvýšše 1 roke 1 rok

•• cca 40 odsouzených rocca 40 odsouzených roččnněě

•• 4 l4 lééččebnebnéé ffáázeze



Kulturní místnost





Ložnice



LLééččebnebnéé ffáázeze

•• AdaptaAdaptaččnníí
seznamovseznamováánníí s podms podmíínkami a s komunitounkami a s komunitou

•• SebepoznSebepoznáávacvacíí
ppřřííččiny toxikomanie, iny toxikomanie, žživotnivotníí hodnoty, osobnosthodnoty, osobnost

•• LLééččebnebnáá

hlubhlubšíší rozbor prozbor přřííččin branin braníí drog, ndrog, náácvik odmcvik odmííttáánníí drogdrog

•• PPřřííprava k nprava k náávratu do vratu do žživotaivota
ppřřííprava na prprava na prááci, vyplnci, vyplněěnníí volnvolnéého ho ččasu, reasu, režžim dne na svobodim dne na svoboděě
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Terapeutický programTerapeutický program

• 23 hodin týdně

• psychoterapie

• konzultace s psychiatrem

• vzdělávací aktivity

• problematika sociálních potřeb

• cvičení, zátěžový program

• ergoterapie

• arteterapie

tým

speciální pedagog
psycholog

vychovatel terapeut
vychovatelé

sociální pracovnice
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Co se nCo se náám podam podařřiloilo

•• uznuznáánníí llééččebnebnéého programu ho programu ččeskými soudyeskými soudy

•• soudnsoudníí ppřřememěěna na úústavnstavníí llééččby na ambulantnby na ambulantníí

•• 20% abstinuj20% abstinujííccíích odsouzených po propuch odsouzených po propuššttěěnníí z VTOSz VTOS

•• motivace odsouzených neumotivace odsouzených neužžíívat drogyvat drogy

•• spoluprspoluprááce s nevlce s nevláádndníími organizacemimi organizacemi



OdsouzenOdsouzeníí a vea veřřejnostejnost

•• vváánonoččnníí a mikula mikulášášskskéé besbesíídky pro Ddky pro Děětský domov ve Znojmtský domov ve Znojměě

•• výroba dvýroba dáárkrkůů pro dpro děěti z Dti z Děětsktskéého domova a sociho domova a sociáálnlněě slabých slabých 
rodinrodin

•• charitativncharitativníí akceakce

•• pomoc ppomoc přři pi přříípravpravěě výstavy výstavy „„10. let V10. let Věěznice Znojmoznice Znojmo““
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