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Začni jinak!




Podpora lidem zbavujících
se závislosti na návykových
látkách při začleňování do
společnosti a na trh práce
(Podpora sociální integrace
v Jihomoravském kraji, SROP
3.2.)
Projekt byl podpořen
Evropskou unií, Státním
rozpočtem České republiky a
Jihomoravským krajem



Celkový finanční příspěvek na
projekt činí přes 6,7 mil. korun



Období 10/2006 – 6/2008

10%
EU
Státní rozpočet ČR
Jihomoravský kraj

10%

80%

Hlavní cíle projektu


Zapojení drogových uživatelů zpět do
společnosti



Podpora celoživotního učení drogových
uživatelů



Podpora procesu motivace a pracovní
rehabilitace drogových uživatelů

Jednotlivé programy projektu


Reintegrační program pro osoby po návratu
z výkonu trestu - ReP



Program sociální integrace drogových
uživatelů ve spolupráci s Pracovní a sociální
agenturou



Program firemních dovedností na
tréninkovém pracovišti Eikón



Program mediálního působení na širokou
veřejnost

Partneři projektu


Probační a mediační služba ČR




Spolupráce na implementaci reintegračního
programu pro osoby po návratu z výkonu
trestu s diagnostikovaným problémem
drogové závislosti

DROM,o.p.s.


Spolupráce s Pracovní a sociální agenturou

Reintegrační program pro osoby
po návratu z výkonu trestu - ReP


Cílová skupina:







Klienti Drogových služeb ve vězení – ve VV Brno,
Věznici Kuřim, Břeclav a Znojmo
Klienti referováni PMS
Klienti referováni od jiných subjektů – věznice,
soc.kurátoři, NNO působí ve věznicích v ČR, aj.
Klienti pobývající na území Jihomoravského kraje,
zejména v Brně

Přípravná, penitenciární fáze








Výběr vhodných klientů
Cca 3 měsíce intenzivní příprava klientů na výstup z
vězení – individuální a skupinová práce
Kontakt s PMS, zjišťování možnosti žádosti klienta o
podmínečné propuštění s dohledem a přiměřenou
povinností ( dále jen PP ) a náhrady vazby dohledem
Příprava Dohledového plánu ( včetně plánu péče ) po
výstupu z vězení
Společná zpráva k soudu při žádosti o PP
Setkání klient + pracovník projektu + pracovník PMS
před zasláním zprávy k soudu / před soudem

Fáze postpenitenciární








Společné setkání klient + PMS + ReP po výstupu z
vězení
Aktualizace Dohledového plánu a plánu péče – změny
dle situace
Dohoda o společné informovanosti mezi ReP a PMS
Realizace dohledu – mezi klientem a PMS
Pravidelná spolupráce mezi ReP a klientem – naplňování
plánu péče
Průběžné vyhodnocování spolupráce s PMS
Délka programu cca 6 měsíců dle potřeby, případně
předání do jiného programu

Nabídka služeb v rámci ReP





Postpenitenciární péče
Individuální vedení případu
Skupinová práce
Rodinné poradenství



Spolupráce s centrem EIKON Sdružení Podané ruce pracovní rehabilitace a chráněná dílna a Pracovní a
sociální agenturou ( PASAGE )



Předpokládaný počet klientů v průběhu trvání projektu
zapojených do reintegračního programu: 35 klientů z
toho 15 – 25 klientů v rámci PP

Postpenitenciární péče


Spektrum služeb zaměřených na zvládnutí doby
po propuštění z VTOS








Asistenční služba
Sociální práce
Individuální poradenství, podpora
Informační servis
Odkazy, zprostředkování, reference
Podpora během prvních 48 hodin po propuštění –
nejrizikovější pro recidivu kriminální i drogovou

Individuální vedení









Stejný pracovník ( ve vězení i mimo ) - garant
Zhodnocení stavu klienta
Vytvoření konkrétního plánu péče s možností změny dle
vývoje a aktuální situace
Kontakt s PMS a případně s další osobou či institucí vznik tzn. trojstranné dohody
Četnost konzultací: na začátku 1 – 2 x týdně, následně
1x týdně
Asistence při úředních jednáních
Individuální terapie, psychosociální podpora, motivační
rozhovory, krizová intervence
Průběžné hodnocení naplňování plánu péče

Skupinová práce









Tématické skupiny – prevence relapsu, Harm
reduction, kolo změny,
Informační semináře ( se spolupráci s PMS )
Nácvik sociálních dovedností
Svépomocná podpůrná skupina
Skupiny zaměřené na hledání a získání
zaměstnání ( ve spolupráci s PASAG a centrem
EIKON )
Frekvence - plán 1 x týdně

Poradenství pro rodinné příslušníky
a osoby blízké klientů




Individuální poradenství
Rodinné poradenství
Práce s rodin. příslušníky ve skupině

S cílem:






Znovuobnovení rozbitých vztahů
Podpora rodinného zázemí klientů
Sdílení a výměna zkušeností s řešením problému

Nabídka dle potřeby

Statistika – klienti
příprava na výstup z vězení


Celkem: 57 , z toho 33 kl. spolupráce s PMS


30 propuštěno nebo pevný výstup ( plán 35 klientů)









4 klienti VV, 24 klientů ve VTOS, 2 klienti z jiné NNO
20 spolupráce s PMS v přípravné fázi
26 povýstupní péče
 Z toho 6 klienti v PL, 4 klienti TK, 4 klienti bez kontaktu
(1 kl. na vazbě), 2 klienti v tel.k., 9 klientů v pravidelném
kontaktu
9 zapojeno do Začni jinak ve spolupráci s PMS ČR (15-25kl.)
 7 klientů spolupracuje
 2 klienti po 2 a 4 měsících ukončili spolupráci
2 klienti aktuálně zapojeni do chráněné dílny EIKON celkem
využilo nabídky 10 klientů a služby PASAŽE 16 klientů
Průměrná délka spolupráce po výstupu VT: cca 5 měsíců

Statistika klienti nepropuštěni


27 klientů ve vězení
Vyjádření k PMS 13
 8 měli zájem o Začni jinak
 V kontaktu po nezdařeném PP:24 klientů


4 v korespondenčním kontaktu – převezeni do jiné
VTOS
 20 osobní kontakt




3 ukončili spolupráci

Statistika – rodinní příslušníci


Celkový počet 36








Rodiče:23
Partneři:7
Ostatní:6 ( teta, sestra, neteř)

V pravidelném individuálním kontaktu: 17
V telefonickém či písemném kontaktu:11
Skupinové setkání: 12
Účast: 19, jedno setkání 4 - 9



Význam: podpora, sdílení, výměna zkušeností,
získání informací, poradenství

Problémové oblasti











Nezaměstnanost – ale kdo pracovat skutečně chce, práci najde
Dluhy……
Bydlení – ale vždy se to vyřeší
Krizová období: prvních 48 hodin, dále po 2 měsících bez
zaměstnání a nakonec 6 měsíců při úspěšném ukončení
Skupinové aktivity pro klienty po výstupu
Délka spolupráce po výstupu
dobrovolnost x povinnost programu ( volnější režim – klient
vypadne)
Nařízená ochranná léčba u duálních diagnóz – demotivace
Nízký počet klientů s úspěšným PP – potřeba větší spolupráce se
soudy
Nedostatečný počet pracovníků projektu – s tím souvisí finanční
limity na realizaci projektu

Kasuistiky


Martin I. – PP




Martin II. – PP




20 let, dluhy cca 100 tis, práce brigádně, dluhy nesplácí, péče o dceru,
4 měsíce v kontaktu, nyní nedochází, vyhodnocení v říjnu o plnění
dohledového plánu

Martin III. –PP




25 let, dluhy 2,5 mil.,zpočátku účelovost, pravidelná spolupráce 6
měsíců dle kontraktu,pracuje, péče o děti, dluhy splácí, nyní kontakt
pokračuje dle vl.zájmu klienta

28 let, dluhy cca 500 tis., v plánu byl nástup do TK, v rozsudku ne,
nenastoupil,změny v plánu, 2 měsíce v kontaktu, po té
přerušen,okamžitě návrat k drogám a TČ, nyní opět VTOS 11 let v D

Martina K.- náhrada vazby dohledem


30 let, do soudu pravidelná spolupráce včetně monitoringu moči, po
rozsudku ukončení, nezájem, soudce další kontakt nestanovil

Děkuji za pozornost
Olga Škvařilová
Sdružení Podané ruce, o.s.
Drogové služby ve vězení a následná péče
Francouzská 36, Brno 602 00
545 24 75 42,777 916 262
skvarilova@podaneruce.cz
www.podaneruce.cz
www.povystupu.cz nebo www.wezeni.cz

