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Drogový klient v případové práci – přehled činností







úředník PMS, vedoucí střediska PMS Rakovník, člen expertního týmu Risk
assessment (společný projekt VS a PMS pro vývoj nástroje hodnocení rizik a
potřeb pachatelů tr.č.), v týmu konzultantů jsem se podílel na vzniku a
ověřování metodiky – podkladu pro součinnostní dohodu VS a PMS
Rakovník není Praha

před VTOS – přípravné řízení, alternativní tresty a opatření
po VTOS a v jeho průběhu
mimo VS- ideál - stačili jsme na to – klient to zvládl - problémy s tr.
zákonem se neprohloubily

Jak pracujeme – dopady závislosti na spolupráci – nástroje PMS
(poslání, kontrola/pomoc, hodnocení rizik a potřeb, motivace)
Jak spolupracujeme u drogového klienta ve VTOS a po PP

Drogový klient v případové práci
přehled odborných činností


před VTOS





přípravné řízení – zprostředkování řešení konfliktu, mediace
alternativní tresty a opatření

v průběhu a po VTOS - PAROLE


Příslušnost V Oráčov – příprava podkladů (stanoviska PMS) k PP









Právní prostředí, kde PP je vnímáno jako mimořádný institut
Prostor pro odborné vedení a zastřešení autoritou přechodu do
života na svobodě
Činnosti upravené metodickým standardem – součinnostní dohodou
PMS a VS

Informace o proběhlé spolupráci a z místa bydliště pro kolegy
Realizace dohledu, včetně kontroly plnění uložených povinností a
omezení

mimo VS- ideál - stačili jsme na to – klient to zvládl problémy se neprohloubily

Jak pracujeme



dopady závislosti na spolupráci
nástroje PMS


Poslání (význam pro samotnou práci)
Integrace pachatele
 Participace poškozeného
 Ochrana společnosti
- Dává rámec - nezapomínáme – s důsledky pro důvěru klienta




kontrola/pomoc – spektrum možností v přístupu od radování se s
drobných úspěchů po bezodkladné návrhy na přeměnu





Zapojení PČR, zpřísnění dohledu, rozšíření kontrolovaných oblastí,
zapojení partnerů……

hodnocení rizik a potřeb
Motivace – dvě základní roviny: vlastní práce s klientem blízká
jeho potřebám, obavy z trestního řízení (VTOS)

Hodnocení rizik a potřeb – klíčový
úkol PMS



Společný projekt VS a PMS



Viz. pracovní list RA

Jak spolupracujeme u drogového klienta ve
VTOS a po PP - PAROLE








Respekt k úloze VS a jejímu hodnocení – respekt
ke kl.
Příprava stanoviska PMS k PP
Pojmenování rizik a potřeb při hledání opatření k
existujícím rizikům
Nastavení úrovně spolupráce při výkonu dohledu
Koordinace a vyhodnocení spolupráce s dalšími
partnery pro opatření PMS, dalších partnerů,
popř. policie a soudu

