


Rapotice
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Rapotice
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RapoticeRapotice

SpO s poruchami duševními a s por. chování

SpO pro TPN

SpO pro výkon ochranného léčení

SpO pro matky nezletilých dětí
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RapoticeRapotice

SpO s poruchami duševními a s por. chování

SpO pro výkon ochranného léčení
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• porucha duševní a porucha chování

• porucha osobnosti, způsobená užíváním 
psychotropních látek

• mentální retardace

• protitoxikomanické

• protialkoholní a patolog. hráčství

• sexuologické



RapoticeRapotice

SpO TOXI

SpO alkohol + gambling

SpO TOXI - ochranná léčba

SpO alkohol + gambling – ochranná léčba
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KONCEPCE
ROZVOJE  
ČESKÉHO

VĚZEŇSTVÍ
DO ROKU 2015
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KONCEPCE
2007 - 2009
V OBLASTI

DIFERENCIACE ODSOUZENÝCH 
A PROGRAMŮ ZACHÁZENÍ

KONCEPCE
2008 - 2010
V OBLASTI

PSYCHOLOGICKÉ A 
TERAPEUTICKÉ SLUŽBY



Ochrana spole čnosti

HLAVNÍ PRINCIPY

Snižování rizika recidivy

Diferenciace podle rizik

Zacházení zam ěřené na trestnou činnost

Reintegrace
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S KÝMS KÝM

JAKJAK

KDOKDOPROPROČČ
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S KÝMS KÝM

JAKJAK

KDOKDOPROPROČČ
Snižování rizika recidivy
* Vyléčení poruchy
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* Platí pro za řízení s ochrannou lé čbou



S KÝMS KÝM

JAKJAK

KDOKDOPROPROČČ

Diferenciace podle rizik
* Diagnóza

Snižování rizika recidivy
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* Vyléčení poruchy

* Platí pro za řízení s ochrannou lé čbou



S KÝMS KÝM

JAKJAK

KDOKDOPROPROČČ

Diferenciace podle rizik

Zaměření na TČ
* Léčba

Snižování rizika recidivy
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* Diagnóza

* Vyléčení poruchy

* Platí pro za řízení s ochrannou lé čbou



S KÝMS KÝM

JAKJAK

KDOKDOPROPROČČ
Snižování rizika recidivy

Diferenciace podle rizik

Zaměření na TČ

Odb. zaměstnanci
* Zdrav. personál
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* Diagnóza

* Vyléčení poruchy

* Léčba

* Platí pro za řízení s ochrannou lé čbou
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program zacházení

bezdrogová zóna

vzdělávací program

terapeutický program

specializované oddělení

ochranná léčba

individuální sezení

selektivní programy

bez drg. anamnézy

s drg. anamnézou

ochrana p řed drg.
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ZATČENÍ
VAZBA
SOUD

výstupní
VÝKON TRESTU ODNĚTÍ SVOBODY

periodické hodnocení rizik

§

SOUD

vnější diferenciace
intervenční program sledování změn

reintegrace

programy zacházení > snižování rizik recidivy

snižování
tenze

ok

ok

ok

hodnocení rizik
vstupní

hodnocení rizik
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TTTTČ



ZATČENÍ
VAZBA
SOUD

výstupní
VÝKON TRESTU ODNĚTÍ SVOBODY

periodické hodnocení rizik

§

SOUD

vnější diferenciace
intervenční program sledování změn

reintegrace

programy zacházení > snižování rizik recidivy

snižování
tenze

ok

ok

ok

hodnocení rizik
vstupní

hodnocení rizik

TTTTČ

Program zacházení (aktivity )

• speciáln ě-výchovné
• vzdělávací
• zájmové
• sportovní
• pracovní

keramika

zeměpis

četba, šach

nohejbal

práce

specializovaná oddělení

celkem 21 hodin
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ZATČENÍ
VAZBA
SOUD

výstupní
VÝKON TRESTU ODNĚTÍ SVOBODY

periodické hodnocení rizik

§

SOUD

vnější diferenciace
intervenční program sledování změn

reintegrace

programy zacházení > snižování rizik recidivy

snižování
tenze

ok

ok

ok

hodnocení rizik
vstupní

hodnocení rizik

TTTTČ

Program zacházení (aktivity )

• speciáln ě-výchovné
• vzdělávací
• zájmové
• sportovní
• pracovní

keramika

zeměpis

četba, šach

nohejbal

práce

specializovaná oddělení

celkem 21 hodin
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ZATČENÍ
VAZBA
SOUD

výstupní
VÝKON TRESTU ODNĚTÍ SVOBODY

periodické hodnocení rizik

§

SOUD

vnější diferenciace
intervenční program sledování změn

reintegrace

programy zacházení > snižování rizik recidivy

snižování
tenze

ok

ok

ok

hodnocení rizik
vstupní

hodnocení rizik

TTTTČ

statická

• trestní minulost
• riziko újmy
• oběť

dynamická

• bydlení
• zaměstnání
• finance
• závislosti
• vztahy
• myšlení
• postoje

RIZIKA
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ZATČENÍ
VAZBA
SOUD

výstupní
VÝKON TRESTU ODNĚTÍ SVOBODY

periodické hodnocení rizik

§

ovlivnitelnost

riz
ik

o
+ 

ne
be

zp
e
č

no
st

dlouhodobý program 
specializovaného

zacházení

program 
minimálního

zacházení

SOUD

vnější diferenciace
intervenční program sledování změn

reintegrace

programy zacházení > snižování rizik recidivy

závažná trestná činnost
cíl: sebenáhled > strategie zvládání

agrese, odmítání, sebepoškozování
cíl: adaptace > bezpečnost

snižování
tenze

program 
standardního

zacházení

krátkodobý program 
specializovaného

zacházení

ok

ok

ok

méně závažná trestná činnost
cíl: režim + práce > motivace

vybraná méně závažná trestná činnost
cíl: sebenáhled > prevence

hodnocení rizik
vstupní

hodnocení rizik

TTTTČ
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ZATČENÍ
VAZBA
SOUD

výstupní
VÝKON TRESTU ODNĚTÍ SVOBODY

periodické hodnocení rizik

§

ovlivnitelnost

riz
ik

o
+ 

ne
be

zp
e
č

no
st

SOUD

vnější diferenciace
intervenční program sledování změn

reintegrace

programy zacházení > snižování rizik recidivy

snižování
tenze

ok

ok

ok

hodnocení rizik
vstupní

hodnocení rizik

TTTTČ
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MOTIVAČNÍ
PROGRAMY,
INTERVENCE

násilí
sex

drogy

PRÁCE
REŽIM

dopravní nehody
nalezení práce
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• § 99 zák. č. 108/2006 Sb. o 
sociálních službách. 

• Úřad vlády České republiky –
Rada vlády pro koordinaci 
protidrogové politiky: Standardy 
odborné způsobilosti, 2. revize, 
srpen 2003. 

• Národní monitorovací středisko 
pro drogy a drogové závislosti, 
Sekretariát Rady vlády pro 
koordinaci protidrogové politiky, 
Seznam a definice výkonu 
drogových služeb, Úřad vlády 
České republiky, 2006.

• tlak na standardizaci drogových 
služeb ve věznicích ze strany Rady 
vlády pro koordinaci protidrogové
politiky (RVKPP) a nestátních 
neziskových organizací, zejména 
zástupců sekce Asociace 
nestátních organizací (A.N.O.),

• tlak na standardizaci drogových 
služeb ve věznicích ze strany Rady 
vlády pro koordinaci protidrogové
politiky (RVKPP) a nestátních 
neziskových organizací, zejména 
zástupců sekce Asociace 
nestátních organizací (A.N.O.),



27 / 30 STANDARDY



28 / 30 SPOLUPRÁCE S NNO A DALŠÍMI

SPOLUPRÁCE



ZATČENÍ
VAZBA
SOUD

výstupní
VÝKON TRESTU ODNĚTÍ SVOBODY

periodické hodnocení rizik

§

SOUD

vnější diferenciace
intervenční program

reintegrace

programy zacházení > snižování rizik recidivy

snižování
tenze

ok

ok

ok

hodnocení rizik
vstupní

hodnocení rizik

TTTTČ
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sledování změn

předvýstupní oddělení
6 měs. před výstupem

poradenství
vzdělávání

práce
bydlení
terapie

ochrana ob ěti



ZATČENÍ
VAZBA
SOUD

výstupní
VÝKON TRESTU ODNĚTÍ SVOBODY

periodické hodnocení rizik

§

SOUD

vnější diferenciace
intervenční program sledování změn

reintegrace

programy zacházení > snižování rizik recidivy

snižování
tenze

ok

ok

ok

hodnocení rizikhodnocení rizik
vstupní

Nástroj 
hodnocení

Komise pro 
podmín ěné
propušt ění

Standardy
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Děkuji Vám za pozornost.
vjiricka@grvs.justice.cz


