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Drogový klient na stDrogový klient na střředisku     edisku     
PMS PMS ČČR v RakovnR v Rakovnííkuku



PPřředstavenedstaveníí sebe a psebe a přřííspspěěvku v vku v 
kontextu tkontextu téématu konferencematu konference

�� Mgr. Petr Zelenka Mgr. Petr Zelenka 
�� úúřřednedníík PMS, vedouck PMS, vedoucíí ststřřediska PMS Rakovnediska PMS Rakovníík, k, ččlen expertnlen expertníího týmu Risk ho týmu Risk 

assessmentassessment (spole(společčný projekt VS a PMS pro vývoj nný projekt VS a PMS pro vývoj náástroje hodnocenstroje hodnoceníí rizik a rizik a 
potpotřřeb pachateleb pachatelůů trtr..čč.), v týmu konzultant.), v týmu konzultantůů jsem se podjsem se podíílel na vzniku a lel na vzniku a 
ovověřěřovováánníí metodiky metodiky –– podkladu pro soupodkladu pro souččinnostninnostníí dohodu VS a PMSdohodu VS a PMS

�� RakovnRakovníík nenk neníí PrahaPraha

�� Drogový klient v pDrogový klient v přříípadovpadovéé prprááci ci –– ppřřehled ehled ččinnostinnostíí
�� ppřřed VTOS ed VTOS –– ppřříípravnpravnéé řříízenzeníí, alternativn, alternativníí tresty a opattresty a opatřřeneníí
�� po VTOS a v jeho prpo VTOS a v jeho průůbběěhuhu
�� mimo VSmimo VS-- ideideáál l -- stastaččili jsme na to ili jsme na to –– klient to zvlklient to zvláádl dl -- problprobléémy s my s trtr.     .     

zzáákonem se neprohloubilykonem se neprohloubily
�� Jak pracujeme Jak pracujeme –– dopady zdopady záávislosti na spoluprvislosti na spoluprááci ci –– nnáástroje PMS stroje PMS 

(posl(posláánníí, kontrola/pomoc, hodnocen, kontrola/pomoc, hodnoceníí rizik a potrizik a potřřeb, motivace)eb, motivace)
�� Jak spolupracujeme u drogovJak spolupracujeme u drogovéého klienta ve VTOS a po PPho klienta ve VTOS a po PP



Drogový klient v pDrogový klient v přříípadovpadovéé prprááci ci 
ppřřehled odborných ehled odborných ččinnostinnostíí

�� ppřřed VTOS ed VTOS 
�� ppřříípravnpravnéé řříízenzeníí –– zprostzprostřředkovedkováánníí řřeeššeneníí konfliktu, mediacekonfliktu, mediace
�� alternativnalternativníí tresty a opattresty a opatřřeneníí

�� v prv průůbběěhu a po VTOS hu a po VTOS -- PAROLEPAROLE
�� PPřřííslusluššnost V nost V OrOrááččovov –– ppřřííprava podkladprava podkladůů (stanoviska PMS) k PP(stanoviska PMS) k PP

�� PrPráávnvníí prostprostřřededíí, kde PP je vn, kde PP je vníímmááno jako mimono jako mimořřáádný institutdný institut
�� Prostor pro odbornProstor pro odbornéé vedenvedeníí a zasta zastřřeeššeneníí autoritou pautoritou přřechodu do echodu do 
žživota na svobodivota na svoboděě

�� ČČinnosti upraveninnosti upravenéé metodickým standardem metodickým standardem –– sousouččinnostninnostníí dohodou dohodou 
PMS a VSPMS a VS

�� Informace o probInformace o proběěhlhléé spoluprspoluprááci a z mci a z míísta bydlista bydliššttěě pro kolegypro kolegy
�� Realizace dohledu, vRealizace dohledu, vččetnetněě kontroly plnkontroly plněěnníí ulouložžených povinnostených povinnostíí a a 

omezenomezeníí
�� mimo VSmimo VS-- ideideáál l -- stastaččili jsme na to ili jsme na to –– klient to zvlklient to zvláádl dl --

problprobléémy se neprohloubilymy se neprohloubily



Jak pracujemeJak pracujeme

�� dopady zdopady záávislosti na spoluprvislosti na spolupráácici
�� nnáástroje PMS stroje PMS 

�� PoslPosláánníí (význam pro samotnou pr(význam pro samotnou prááci)ci)
�� Integrace pachateleIntegrace pachatele
�� Participace poParticipace pošškozenkozenééhoho
�� Ochrana spoleOchrana společčnostinosti
-- DDáávváá rráámec mec -- nezapomnezapomíínnááme me –– s ds důůsledky pro dsledky pro důůvvěěru klientaru klienta

�� kontrola/pomoc kontrola/pomoc –– spektrum mospektrum možžnostnostíí v pv přříístupu od radovstupu od radováánníí se s se s 
drobných drobných úúspspěěchchůů po bezodkladnpo bezodkladnéé nnáávrhy na pvrhy na přřememěěnunu

�� ZapojenZapojeníí PPČČR, zpR, zpřříísnsněěnníí dohledu, rozdohledu, rozšíšířřeneníí kontrolovaných oblastkontrolovaných oblastíí, , 
zapojenzapojeníí partnerpartnerůů…………

�� hodnocenhodnoceníí rizik a potrizik a potřřebeb
�� Motivace Motivace –– dvdvěě zzáákladnkladníí roviny: vlastnroviny: vlastníí prprááce s klientem blce s klientem blíízkzkáá

jeho potjeho potřřebebáám, obavy z trestnm, obavy z trestníího ho řříízenzeníí (VTOS)(VTOS)



HodnocenHodnoceníí rizik a potrizik a potřřeb eb –– klklííččový ový 
úúkol PMSkol PMS

�� SpoleSpoleččný projekt VS a PMSný projekt VS a PMS

�� Viz. pracovnViz. pracovníí list RAlist RA



Jak spolupracujeme u drogovJak spolupracujeme u drogovéého klienta ve ho klienta ve 
VTOS a po PP VTOS a po PP -- PAROLEPAROLE

�� Respekt k Respekt k úúloze VS a jejloze VS a jejíímu hodnocenmu hodnoceníí –– respekt respekt 
ke kl.ke kl.

�� PPřřííprava stanoviska PMS k PPprava stanoviska PMS k PP
�� PojmenovPojmenováánníí rizik a potrizik a potřřeb peb přři hledi hledáánníí opatopatřřeneníí k k 
existujexistujííccíím rizikm rizikůůmm

�� NastavenNastaveníí úúrovnrovněě spoluprspoluprááce pce přři výkonu dohledui výkonu dohledu
�� Koordinace a vyhodnocenKoordinace a vyhodnoceníí spoluprspoluprááce s dalce s dalšíšími mi 
partnery pro opatpartnery pro opatřřeneníí PMS, dalPMS, dalšíších partnerch partnerůů, , 
poppopřř. policie a soudu . policie a soudu 


