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1. Poslání a cíle organizace
Poslání:
Posláním Sdružení pro probaci a mediaci v justici je podporovat konstruktivní řešení konfliktů v
komunitě jako nástroj pro předcházení a řešení kriminality.
Cíle činnosti SPJ:
 rozvíjet nové způsoby řešení konfliktů, zvláště v oblasti probace a alternativních trestů a
opatření,
 rozvíjet využívání mediace jako metody řešení mezilidských konfliktů,
 posilovat odbornost pracovníků působících v oblasti probace a mediace,
 rozvíjet standardy probace a mediace v souladu s doporučeními Rady Evropy,
 zvýšit povědomí o přednostech alternativních způsobů řešení trestních věcí a o
problematice restorativního přístupu v justici u odborníků, jako např. u soudců, státních
zástupců, sociálních pracovníků a policie,
 podporovat spolupráci mezi organizacemi a odborníky prostřednictvím pořádání
workshopů, odborných setkání, studijních cest a publikační činnosti.

2. Institut pro probaci a mediaci
Institut pro probaci a mediaci (IPM) je společnou iniciativou Sdružení pro rozvoj probační služby
ve východní Evropě (VEBO) - Verein zur Entwicklung der Bewährungshilfe in Osteuropa
(Curych, Švýcarsko) - a Sdružení pro probaci a mediaci v justici.
Cílem IPM je podpořit rozvoj probace a mediace v České republice. Podobně jako v předešlých
třech letech, i v roce 2005 fungoval IPM jako platforma pro přípravu a realizaci většiny aktivit
Sdružení pro probaci a mediaci v justici.
Činnost IPM v roce 2005 spočívala zejména v zprostředkování a výměně informací a zkušeností
z oblasti probace a alternativních trestů mezi Švýcarskem, Českou republikou a dalšími
evropskými zeměmi.
Byla zahájena realizace projektu probačních učebních programů (tzv. „Lernprogramme“), na
kterém se podílí Probační a mediační služba ČR a BVD - Probační a sociální služba kantonu
Curych (Justizvollzug Kanton Zürich – Bewährungs- und Vollzugsdienste).
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3. Činnost SPJ v roce 2005
3.1 Projekty:
 Iná cesta
Termín realizace: 2003 – 2006
Místo realizace: Evropa
SPJ v projektu vystupuje jako partnerská organizace. Projekt řídí Konzultačné a informačné
centrum Edukos (Dolný Kubín, Slovenská republika).
Další partnerské organizace: Nadace Plus, Krakov, Polsko (Fundacja „Plus“), Právnická fakulta,
Vilnius, Litevská republika (Lietuvos Teises Universitetas), Sekretariát vězeňské služby,
Rehabilitace a justice pro mladistvé, Barcelona, Španělsko (Secretaria de Serveis Penitenciaris,
Rehabilitació i Justícia Juvenil), Švédská probační a vězeňská služba, Norrköping, Švédsko
(Kriminalvårdsstyrelsen) a Ústav na výkon trestu odňatia svobody pre mladistvých, Súčany,
Slovensko.
Projekt finančně podpořil Socrates Programme - Grundtwig 1.
Cílem projektu je vytvořit evropský model dalšího vzdělávání probačních pracovníků v oblasti
práce s mladistvými pachateli.
Činnost v roce 2005:
Jednání mezi zástupci hlavního realizátora projektu Edukosu a SPJ na téma zkušeností se
vzděláváním pracovníků Probační a mediační služby ČR (Praha, únor 2005).
Pracovní jednání realizátora projektu a partnerských organizací (Barcelona, červenec 2005).
SPJ se spolupodílelo na lektorském zajištění semináře v Institúte vzdelávania Ministerstva
spravedlnosti v Omšení, Slovensko, který byl určen slovenským probačním pracovníkům
(Omšení, prosinec 2005).
(více informací o projektu na http://www.sk.another-way.info/org)
 Motivační programy ZZ (Získej zaměstnání)
Termín realizace: 2005 - 2006
Místo realizace: Jihočeský a Západočeský soudní kraj (z hlediska územního je to Jihočeský,
Plzeňský a Karlovarský kraj)
Projekt je realizován ve spolupráci s Probační a mediační službou ČR (PMS ČR). V roce 2005 na
projektu spolupracovala rovněž Vězeňská služba ČR a o.s. Koník v Českých Budějovicích.
Projekt je realizován z prostředků programu Phare 2003 RLZ a je spolufinancován Evropskou
unií a státním rozpočtem ČR.
Cílem projektu je zvýšit šance osob propuštěných z výkonu trestu odnětí svobody vrátit se zpět
na trh práce a do komunity. Specifickými cíli projektu je vyvinout a ověřit nový program
zaměřený na reintegraci osob propuštěných z výkonu trestu do společnosti, informovat o
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programech odborníky z cílových regionů a vyškolit nové lektory programů. Cílem
strukturovaných motivačních programů je zvýšit šanci pracovního uplatnění účastníků, snížit
riziko recidivy trestné činnosti, vést klienty k odpovědnosti a chránit společnost.
Motivační programy byly převzaty od švýcarské BVD - Probační a sociální služby kantonu
Curych.
Činnosti v rámci projektu v roce 2005:
Od května do září probíhaly zahajovací práce důležité pro realizaci projektu. Byly realizovány
úvodní semináře a pracovní schůzky v regionech. Byl vytvořen systém a jednotná metodika
výběru klientů do programů a systém průběžného hodnocení programů. Pracovní materiály
(manuály pro lektory a pracovní sešity pro klienty) vytvořené švýcarskými kolegy byly
přeloženy, doplněny a upraveny dle regionálních specifik. Za účasti švýcarských expertů
proběhlo v září školení lektorů motivačních programů.
V říjnu začala realizace prvních motivačních programů v Českých Budějovicích a ve věznici
Kynšperk nad Ohří. Od začátku realizace programů byla lektorům poskytována pravidelná
supervize.
 Učební programy – mladiství
Termín realizace: 2004 – 2005
Místo realizace: Jihočeský (České Budějovice) a Západočeský (Cheb) soudní kraj a Praha
Na realizaci projektu se podílí Probační a mediační služba ČR (PMS ČR) a SPJ za českou stranu
a BVD - Probační a sociální služba kantonu Curych a VEBO – Sdružení pro rozvoj probační
služby ve východní Evropě.
Projekt je spolufinancován BVD - Probační a sociální službou kantonu Curych, VEBO –
Sdružením pro rozvoj probační služby ve východní Evropě, Probační a mediační službou ČR a
Ministerstvem spravedlnosti ČR.
Cílem projektu je připravit a ověřit nový model alternativního opatření (probačního programu)
pro mladistvé pachatele ve smyslu zákona o soudnictví ve věcech mládeže č. 218/2003 Sb.
Činnost v roce 2005:
Proběhlo výběrové řízení na lektory probačního programu a vyškolení prvních lektorů
pracovníky Probační a sociální služby kantonu Curych. Byl přeložen a upraven manuál pro
lektory a manuál pro účastníky probačního programu. Učební program mladiství byl ve smyslu
zákona 218/2003 Sb. § 17 schválen a zapsán do seznamu probačních programů vedeného
Ministerstvem spravedlnosti ČR.
Byly realizovány první tři běhy probačního programu v Českých Budějovicích, Chebu a v Praze.
 Šance (zaměstnávání osob propuštěných z výkonu trestu odnětí svobody)
Termín realizace: 2004 – 2008
Místo realizace: střední Čechy a Severozápad
Projekt realizuje Koalice Šance. SPJ je hlavním realizátorem projektu.
Výroční zpráva SPJ, 2005

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem EU a státním rozpočtem České
republiky.
Cílem projektu je vytvořit a pilotně ověřit model kontinuálního/integrovaného systému služeb a
programů pro přípravu hlavní cílové skupiny na propuštění z VTOS a na to navazující pobyt na
svobodě a nalezení zaměstnání.
(více informací o projektu na http://www.equal.spj.cz )
Činnost v roce 2005:
Realizace Akce 1 (do srpna 2005):
zpracování projektové dokumentace, schválení projektu partnerskými organizacemi, navázání
spolupráce se zahraničními partnery „Open Windows“, schválení projektu Řídícím orgánem.
Zahájení realizace Akce 2 a 3 (od září 2005):
zahájení činnosti na projektu, realizace 1. semináře Koalice Šance (listopad 2005), zahájení práce
na zpracování metodik reintegračního programu, zahájení mezinárodní spolupráce (pracovní
setkání zástupců partnerských organizací, Palermo, říjen 2005).
 Mentor
Termín realizace: 2004 – 2005
Místo realizace: Středočeský a Jihočeský kraj
Projekt realizuje Sdružení pro probaci a mediaci v justici (SPJ) ve spolupráci s Probační a
mediační službou ČR (PMS), občanským sdružením Athinganoi a Dánskou probační službou.
Projekt finančně podpořila Evropská unie v rámci programu Phare „Zlepšení dlouhodobých
příležitostí pro Romy“ a je realizován ve spolupráci s Velvyslanectvím USA.
Cílem pilotního projektu je zavedení nové služby romských mentorů pro klienty PMS hlásící se
k romské menšině. Mentorské projekty jsou s úspěchem realizovány v zemích jako Velká
Británie, Dánsko, Austrálie.
Činnost v roce 2005:
Od ledna 2005 byla realizována hlavní aktivita projektu – práce mentorů s klienty PMS
doprovázená pravidelnou měsíční supervizí. Mentoři celkem pracovali s 63 klienty. Jejich činnost
byla vyhodnocena ve 49 případech jako úspěšná. SPJ ve spolupráci s PMS provedlo závěrečné
hodnocení projektu s doporučeními, které byly využity při přípravě projektu Systém mentoringu
v trestní justici. Projekt byl ukončen v květnu 2005.
 Romský mentor (Mentor jižní Čechy)
Termín realizace: 2005
Místo realizace: Jihočeský kraj (města České Budějovice, Český Krumlov, Písek, Strakonice,
Tábor)
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Projekt realizuje Sdružení pro probaci a mediaci v justici (SPJ)
Projekt finančně podpořil Jihočeský kraj.
Hlavním účelem projektu je snížit rizika sociálního vyloučení klientů Probační a mediační služby
ČR v daném regionu, hlásících se k romské menšině.
Činnost v roce 2005:
V rámci projektu pracovali jihočeští mentoři s klienty PMS, jejich činnost byla z projektu
hrazena po ukončení pilotního projektu Mentor (od května do prosince 2005). SPJ mentorům
poskytovalo pravidelnou supervizi.
 Služba Mentor (Mentor střední Čechy)
Termín realizace: 2005
Místo realizace: Středočeský kraj (města Beroun a Nymburk)
Projekt realizuje Sdružení pro probaci a mediaci v justici (SPJ)
Projekt finančně podpořil Humanitární fond Středočeského kraje.
Hlavním účelem projektu je snížit rizika sociálního vyloučení klientů Probační a mediační služby
ČR v daném regionu, hlásících se k romské menšině.
Činnost v roce 2005:
V rámci projektu pracovali středočeští mentoři s klienty PMS, jejich činnost byla z projektu
hrazena po ukončení pilotního projektu Mentor (od května do prosince 2005). SPJ mentorům
poskytovalo pravidelnou supervizi.
 Systém mentoringu v trestní justici
Termín realizace: 2005 - 2007
Místo realizace: NUTS II Severovýchod (Liberec, Jablonec nad Nisou, Hradec Králové, Rychnov
nad Kněžnou, Pardubice, Ústí nad Orlicí, Chrudim), NUTS II Střední Čechy (Mladá Boleslav,
Nymburk, Kutná Hora, Kolín, Beroun) a NUTS II Jihozápad (České Budějovice, Český
Krumlov)
Projekt realizuje Sdružení pro probaci a mediaci v justici (SPJ) ve spolupráci s Probační a
mediační službou ČR (PMS)
Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.
Účelem projektu je vytvoření fungující služby Mentor, založené na individuálních potřebách
klientů z řad romského etnika, ohrožených sociální exkluzí.
Cílem projektu je rozšíření do dalších regionů ČR a vytvoření národního systému služby Mentor
aplikovatelné kdekoli v ČR, včetně systému spolupráce mentora s Probační a mediační službou
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ČR (PMS).
Projekt přispěje ke zlepšení respektu vůči Romům, ke snížení rizika jejich sociálního vyloučení.
Činnost v roce 2005:
Od zahájení projektu v září 2005 byly realizovány zejména zahajovací práce: příprava systému
spolupráce mentorů s pracovníky PMS, příprava podkladů pro Metodiku a organizace úvodních
informačních seminářů v jednotlivých regionech ČR zapojených do projektu; realizace prvního
informačního semináře. Byl vypracován podrobný manuál pro lektory rekvalifikačního kurzu. Od
prosince 2005 začal probíhat výběr vhodných mentorů do rekvalifikačního kurzu.
 BEST: Alternatives for Juveniles
Termín realizace: 2004 – 2006
Místo realizace: Evropa
SPJ je realizátorem projektu. Partnerskými organizacemi jsou: Oddělení pro ochranu
mladistvých, Ministerstvo spravedlnosti, Paříž, Francie, (Protection Judiciaire de la Jeunesse,
Ministère de la Justice) a Generální ředitelství justice nad mladistvými – Oddělení spravedlnosti,
Barcelona, Katalánsko, Španělsko - (Dirección General de Justícia Juvenil – Departament de
Justícia).
Projekt je finančně podpořen programem Evropské komise AGIS - Generální ředitelství pro
justici a vnitřní věci.
Cílem projektu je zlepšit uplatňování alternativních sankcí a opatření, které jsou určeny
mladistvým pachatelům v evropských zemích. Předmětem projektu je výměna informací na téma
"co funguje", trendy a inovační programy.
(více informací o projektu na http://www.best.spj.cz)
Činnost v roce 2005:
Schůzka Řídícího výboru (Steering Group) v Praze v lednu 2005. Zastoupeny byly všechny
strany (katalánská, francouzská a česká). Byly ujasněny role a povinnosti Řídícího výboru a
zodpovědnosti partnerských stran a byla projednána agenda související se zahájením provozu
webových stránek projektu a s prvním projektovým seminářem (Barcelona, viz níže).
První projektový seminář: Barcelona, červenec 2005. Seminář byl pořádán pod záštitou
katalánského Generálního ředitelství justice nad mladistvými – Oddělení spravedlnosti a Centra
pro právní studia a odborné vzdělávání. Cílem semináře bylo umožnit výměnu zkušeností
s novými trendy a metodami práce v oblasti soudnictví ve věcech mládeže a podpořit spolupráci
mezi odborníky z jednotlivých zemí. Semináře se zúčastnilo 141 osob z 14 evropských zemí.
Druhá schůzka Řídícího výboru: Barcelona, červenec 2005. Byly shrnuty přínosy a ohlasy
barcelonského semináře a projednána agenda související s druhým projektovým seminářem
v Paříži (leden 2006).
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 Mediace v netrestních věcech
Termín realizace: 2003 – 2005
Místo realizace: Česká republika
Projekt realizuje společně Ministerstvo spravedlnosti ČR, Probační a mediační služba ČR,
Nadace Open Society Fund Praha, Česká advokátní komora, Soudcovská unie, Asociace
mediátorů ČR a SPJ. SPJ je spolu s Asociací mediátorů ČR zodpovědné za koordinaci projektu.
Projekt financuje Nadace Open Society Fund Praha - OSI Budapešť.
Cílem projektu je zavést systém pro implementaci mediace v netrestních věcech.
(více informací o projektu na http://www.mediaceprojekt.cz)
Činnost v roce 2005:
V první polovině roku 2005 pokračovala činnost pracovní skupiny „Standardy mediace“, kterou
koordinovalo SPJ. V této skupině odborníci z různých organizací vypracovávali dokumenty
týkající se standardů mediace a akreditace mediátorů. Pracovní skupina svou práci dokončila v
červnu 2005 a výsledné dokumenty se pravděpodobně stanou základem pro nastavení systému
mediace v netrestních věcech v Česku.
V roce 2005 byly finalizovány také příklady dobré mediační praxe zpracované vybranými
odborníky, kteří v ČR poskytují mediaci v netrestních věcech. Příklady dobré praxe budou
k dispozici na webových stránkách projektu.
 Meeting the challenges of introducing victim-offender mediation in Central and
Eastern Europe
Termín realizace: 2003 – 2005
Místo realizace: střední a východní Evropa
Projekt vede Evropské fórum pro mediaci a restorativní justici (European Forum for VictimOffender Mediation and Restorative Justice), Leuven, Belgie. SPJ je partnerem projektu.
Cílem projektu je podpora rozvoje restorativní justice v zemích střední a východní Evropy.
Činnost v roce 2005:
Setkání expertů na téma zkušeností zemí střední a východní Evropy s uplatňováním restorativní
justice (Kišiněv, Moldávie, březen 2005).
Mezinárodní seminář (Sofie, Bulharsko, září/říjen 2005), kde byly prezentovány a diskutovány
výstupy projektu.
SPJ se podílelo na vypracování závěrečné zprávy projektu.
Projekt je finančně podpořen programem Evropské komise AGIS - Generální ředitelství pro
justici a vnitřní věci.
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3.2 Další služby
 Vzdělávání v probaci a mediaci a v komunikačních dovednostech
SPJ nabízí kurzy v komunikačních dovednostech a mediaci, podrobnější informace lze získat v
IPM, e-mail: institut@spj.cz, tel.: 296180297-8.
SPJ - IPM se dlouhodobě podílí na vzdělávání pro úředníky a asistenty Probační a mediační
služby ČR.
 Probační programy
Programy SPJ „Učební programy – mladiství“ a „Romský mentor“ byly ve smyslu zákona
218/2003 Sb. § 17 schváleny ministrem spravedlnosti a zapsány do seznamu probačních
programů vedeného MSp ČR .
 Specializovaná knihovna pro veřejnost a informační centrum
Sdružení provozuje knihovnu, kde je studentům a odborné veřejnosti k dispozici přes 500
publikací, jejichž přehled je zveřejněn na adrese http://www.spj.cz.
3.3 Mezinárodní spolupráce
SPJ je členem Stálé evropské konference pro probaci CEP (Conférence Permanente Européenne
de la Probation). Místopředsedkyně SPJ působí ve výkonném výboru této organizace ve funkci
viceprezidentky. SPJ je dále členem Evropského fóra pro mediaci mezi poškozeným a
obviněným a restorativní justici (European Forum for V-O Mediation and Restorative Justice).
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4. Informace o organizaci
Rada SPJ k 31.12. 2005:
Dagmar Doubravová, předsedkyně
Lenka Ouředníčková, místopředsedkyně
Dana Syslová
Revizor hospodaření SPJ v roce 2005:
Martina Bezuchová
Zaměstnanci k 31.12. 2005:
Pavla Aschermannová, koordinátorka projektu (100%)
Marek Demner, asistent projektů (100%)
Dagmar Doubravová, vedoucí projektů (100%)
Ludmila Hasmanová, vedoucí projektů (100%)
Linda Jirsáková, koordinátorka projektu (100%)
Barbora Křižanová, vedoucí projektů (100%)
Jakub Mareš, finanční manažer projektu (70%)
Lenka Ouředníčková, vedoucí projektů (50%)
Externí spolupracovníci v roce 2005:
Thomas Best, zahraniční expert
Hana Bortlová, koordinátorka projektu (30 %)
Peter Gründler, prezident VEBO, zahraniční expert
Heidi Hollenweger, zahraniční expert
Alena Hosnedlová, administrátorka projektu (50 %)
Gabriella Zlauwinen, prezident VEBO (lektorská a poradenská činnost)
Barbora Hrdličková, administrativní pracovnice - ekonomka
Romana Lafatová, účetní a personalistické služby
Kaspar Kellenberger, zahraniční expert
Martin Krojidlo, asistent projektů
Jakub Mareš, technická podpora a koordinace projektů
Ondřej Novák, grafické služby, správa webových stránek SPJ
Ema Novotná, administrativní pracovnice
Ondřej Poláček, asistent projektů
Jana Říčařová, odborná lektorka
Michaela Štěpánová, dobrovolnice (zajištění chodu knihovny)
V roce 2005 se SPJ zapojilo do výkonu trestu OPP jako poskytovatel práce a přijalo
jednoho odsouzeného k odpracování trestu.
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5. Kontakt a poděkování
Kontakt:
Sdružení pro probaci a mediaci v justici (SPJ)
Sokolská 26
120 00 Praha 2
Tel:+420 296 180 297-8
Fax: +420 296 180 298
e-mail: institut@spj.cz
http://www.spj.cz
http://www.best.spj.cz
http://www.mediaceprojekt.cz
http://www.equal.spj.cz
http://www.spj.cz/opp
Poděkování:
Pracovníci Sdružení pro probaci a mediaci v justici děkují všem členům a bývalým pracovníkům.
Náš dík patří všem našim spolupracovníkům, partnerským organizacím, příznivcům a
podporovatelům. Zejména pak:
Evropské unii
Humanitárnímu fondu Středočeského kraje
Jihočeskému kraji
Magistrátu hlavního města Prahy
Ministerstvu spravedlnosti ČR
Nadaci Open Society Fund Praha - OSI Budapešť
Národní probační službě pro Anglii a Wales (National Probation Service for England and Wales)
Probační a mediační službě České republiky
Probační a sociální službě kantonu Curych (Justizvollzug Kanton Zürich – Bewährungs- und
Vollzugsdienste)
Sdružení pro rozvoj probační služby ve východní Evropě, Curych, Švýcarsko (VEBO - Verein
zur Entwicklung der Bewährungshilfe in Osteuropa, Kanton Zürich)
Velvyslanectví Spojených států (Embassy of the United States of America)
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Loga donorů:

Motivační programy ZZ (Získej zaměstnání)

Učební programy – mladiství

Šance (zaměstnávání osob propuštěných z výkonu trestu odnětí svobody)

Mentor

Romský mentor (Mentor jižní Čechy)

Služba Mentor (Mentor střední Čechy)
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Systém mentoringu v trestní justici

BEST: Alternatives for Juveniles

Mediace v netrestních věcech
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6. Finanční zpráva
 Rozvaha SPJ ke dni 31. 12. 2005 v Kč.
AKTIVA
Dlouhodobý nehmotný majetek

64 000

Oprávky k dlouhod. nehmot. majetku

-64 000

Dlouhodobý hmotný majetek

690 000

Oprávky k dlouhod. hmot.majetku

-690 000

Pohledávky

63 000

Peníze

7 000

Bankovní účty

3 836 000

Příjmy příštích období

1 121 000

Aktiva celkem

5 027 000

PASIVA
Jmění organizace

507 000

Hospodářský výsledek

125 000

Krátkodobé závazky

693 000

Výnosy příštích období

3 702 000

Pasiva celkem

5 027 000
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 Přehled příjmů dle zdrojů ke dni 31. 12. 2005 v Kč
Iná cesta

195 397

Verein zur Entwicklung der Bewärungshilfe
863 746
in Osteuropa (VEBO)
349 048
Open Society Fund
NROS

360 461

MPSV

1 422 674

Phare2003

493 974

Středočeský kraj

170 000

Jihočeský kraj

78 160

Evropská komise

606 986

Min. vnitra ČR

121 578

Celkem

4 662 024
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 Náklady dle výkazu zisku a ztrát k 31. 12. 2005 v Kč.
Spotřeba materiálu

151 000

Spotřeba energie

29 000

Opravy a udržování

12 000

Cestovné

324 000

Náklady na reprezentaci

41 000

Ostatní služby

1 244 000

Mzdové náklady

2 324 000

Zákonné sociální pojištění

637 000

Ostatní sociální pojištění

5 000

Zákonné sociální náklady

19 000

Ostatní náklady

4 000

Odpisy dlouhod. nehm. a hmot. majetku

0

Poskytnuté příspěvky

14 000

NÁKLADY CELKEM

4 804 000
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