SPJ – Sdružení pro rozvoj sociální práce v trestní justici

I. ÚVODNÍ SLOVO
Rok 2000 byl pro Sdružení pro rozvoj sociální práce v trestní justici (dále SPJ
nebo Sdružení) rokem přelomovým, a to z pohledu dosažení dlouhodobého cíle,
o který členové SPJ usilovali od založení Sdružení v roce 1994. Jednalo se o přijetí
zákona o Probační a mediační službě č. 257/2000 Sb., který vytvořil institucionální
podmínky pro širší uplatňování alternativních trestů a postupů v trestní justici. Tato
skutečnost nutně vedla Sdružení k zamyšlení nad cíli, které si stanovilo v době svého
vzniku, a stala se tak významnou příležitostí k hledání nového obsahu aktivit SPJ.
Vedle popularizace alternativních přístupů v trestní justici, jejímž hlavním
realizátorem byl projekt Informačního centra, se v činnosti SPJ v roce 2000 objevila
nová oblast. Jedná se o posilování profesionálních standardů v oblasti
probačních a mediačních činností, které SPJ realizovalo prostřednictvím projektu
Kvalifikační vzdělávací program pro úředníky a asistenty Probační a mediační
služby. Tento projekt stál na počátku pomalého přerodu SPJ v instituci, která by
svou činností chtěla přispět k posilování kvality nově vznikající Probační a mediační
služby ČR v rámci trestní justice. S tímto úkolem souvisí i projekt Institut pro
probaci a mediaci, který začalo SPJ v roce 2000 připravovat. Projekt by měl
iniciovat vznik dalších aktivit v oblasti posilování významu alternativních trestů
a postupů v trestní justici, vytvářet příležitosti pro spolupráci Probační a mediační
služby ČR s nevládním sektorem a zvyšovat kvalitu poskytovaných služeb na poli
probace a mediace, která bude v souladu s doporučeními Rady Evropy.
Mgr. Dagmar Doubravová, předsedkyně Sdružení
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II. SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ SOCIÁLNÍ PRÁCE
V TRESTNÍ JUSTICI V ROCE 2000
1. POSLÁNÍ A CÍLE SPJ
Občanské sdružení „Sdružení pro rozvoj sociální práce v trestní justici“ se od roku
1994, jako jedna z prvních nestátních organizací, zabývá rozvojem sociální práce
v trestní justici se zaměřením na alternativní přístupy k řešení trestních případů
a podporu nových forem řešení kriminality.
Posláním SPJ je iniciovat zavádění a uplatňování nových alternativních
přístupů, metod a technik s občany, kteří jsou trestně stíháni nebo odsouzeni
za trestné činy nebo se stali obětí trestné činnosti.
Cíle Sdružení

• zvýšit informovanost odborné i laické veřejnosti o alternativních formách
řešení trestných činů a společenských konfliktů;
• zlepšit spolupráci neziskových organizací a justičních orgánů v oblasti
práce s pachateli trestných činů a poškozenými;
• vytvořit efektivní síť sociálních služeb v oblasti trestní justice;
• podpora a rozvoj sociální služby v systému trestní justice;
• iniciování legislativních změn směřujících k zavádění alternativních
trestů a k začlenění sociální práce do trestní justice.
Činnost Sdružení

• tvorba a realizace projektů pro uplatnění sociální práce v trestní justici;
• realizace pilotních projektů tohoto zaměření;
• podílení se na legislativních změnách směřujících k zakotvení
a rozšíření sociální práce v trestní justici, podílení se na tvorbě trestní
politiky a opatření v oblasti sociální prevence;
• organizování odborných seminářů;
• poskytování zázemí včetně vytváření odborných a administrativně
technických podmínek pro realizaci projektů souvisejících s vizí
a filosofií SPJ;
• publikační a překladatelská činnost;
• spolupráce se všemi orgány a institucemi působícími v trestní justici;
• spolupráce se zahraničními partnery.
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2. HISTORIE SDRUŽENÍ
Sdružení bylo založeno v roce 1994 studenty a přednášejícími katedry sociální
práce Filosofické fakulty University Karlovy v Praze.
Za dobu své existence SPJ připravilo řadu pilotních projektů a studií týkajících se
probace a mediace a výraznou měrou se podílelo na vytvoření podmínek pro
vybudování Probační a mediační služby ČR (PMS), a to jak prací na zákoně o PMS,
vypracováním projektu modelových pracovišť Probační a mediační služby, tak
i vzděláváním úředníků a asistentů PMS jako nové profesní skupiny resortu
Ministerstva spravedlnosti ČR.

3. OBLASTI ČINNOSTI V ROCE 2000 A VÝHLED DO BUDOUCNA
Sdružení v roce 2000 soustředilo svoji pozornost do třech klíčových oblastí:
• kvalifikační rozvoj personálního základu nově vznikající Probační
a mediační služby ČR;
• popularizace alternativních řešení trestních konfliktů v řadách odborné
i laické veřejnosti;
• mapování systému trestní justice, příprava nových projektů a rozvoj
mezinárodní sítě kontaktů pro přenos know-how a příkladů dobré praxe.
V rámci výše uvedených oblastí by se daly činnosti realizované SPJ v roce 2000
rozdělit na:
a) Projekt Informačního centra
b) Projekt „Kvalifikační vzdělávací program pro úředníky a asistenty
Probační a mediační služby“
c) Další vzdělávací aktivity „Program vzdělávání kurátorů pro mládež v rámci projektu
Centra včasné intervence Ostrava“
d) Spolupráce na mezinárodní úrovni
e) Výhled do budoucna
a) PROJEKT I NFORMAČNÍHO CENTRA
Pro praktické, studijní i vědecké účely otevřelo v roce 1999 SPJ profesně
zaměřenou knihovnu.
Cíle Informačního centra pro rok 2000

• zvýšení informovanosti laické i odborné veřejnosti o možnostech
alternativního řešení konfliktů;
• podpora aktivní účasti pachatele a poškozeného v procesu řešení
trestného činu;
• posílení úlohy nevládních organizací v oblasti řešení kriminality,
podpora součinnosti státní a nestátní sféry;
• zvýšení právního povědomí a kompetence komunity při řešení
kriminality.
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Klíčové činnosti Informačního centra

• informační telefonní linka pro klienty (poškozené a pachatele trestných
činů);
• knihovna odborné literatury (právo, sociologie, psychologie a příbuzné
obory);
• přednáškové a informační aktivity o alternativním řešení konfliktů
(přednášková činnost pro státní a nestátní organizace v oblasti
prevence a řešení kriminality, studenty středních škol, pracovníky
pomáhajících profesí);
• rozšíření kapacity IC (např. o technické vybavení kanceláře, uvedení do
provozu kontaktní telefonní linky, nákup dalších titulů do knihovny).
Finanční zdroje pro činnost informačního centra v roce 2000

Nadace pro rozvoj občanské společnosti, program Rozvoje občanské společnosti,
grant ve výši 150 000 Kč.
Personální zajištění projektu

Na činnosti IC se v roce 2000 podíleli zejména:
Mgr. Pavel Štern,
Mgr. Jaroslava Talandová,
Mgr. Otmara Nanque,
Mgr. Petra Krajícová,
Mgr. Michal Špejra,
Mgr. Lenka Ouředníčková
a externě spolupracovala Martina Bezuchová.
Statistické údaje k činnosti IC za rok 2000

Počet přednášek na odborných učilištích
Počet klientů kontaktujících kancelář IC denně v úředních hodinách

30
10 – 15

Počet konzultací se zájemci o práci v Probační a mediační službě

15

Počet konzultací se studenty SŠ a VŠ humanitních směrů se zájmem
o zpracování odborných prací souvisejících s tématy probace a mediace

15

b) Projekt „Kvalifikační vzdělávací program pro úředníky
a asistenty Probační a mediační služby“
Projekt vzdělávání umožnil ještě před účinností zákona o Probační a mediační
službě č. 257/2000 Sb. ověřit vzdělávací systém pro úředníky a asistenty nově
vznikající profese. Současně připravil celkem 36 pracovníků, kteří již v lednu 2001
splní kvalifikační předpoklady zákona o PMS a budou se schopni zaměřit na rozvoj
PMS v jednotlivých regionech.
Cíle projektu

• přispět k vytvoření a ověření systému kvalifikačního vzdělávání
úředníků a asistentů Probační a mediační služby ČR (dále jen PMS);
• vymezit odborný profil úředníka a asistenta PMS;
• stanovit kritéria pro výběr uchazečů o tuto profesi.
Výroční zpráva 2000
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Kvalifikační program tvoří tři základní vzdělávací bloky

• teoretické znalosti z oblasti práva a probačních a mediačních činností;
• praktické dovednosti z komunikačních technik užívaných v tzv.
pomáhajících profesí;
• propojení teoretických znalostí a praktických dovedností do činností
v oblasti probace a mediace.
Výstupy projektu

Kvalifikační vzdělávací program byl zahájen v prosinci 1999 a ukončen vydáním
certifikátů o absolutoriu v prosinci 2000. Termíny zkoušek byly vyhlášeny na prosinec
2000 a leden 2001.
V průběhu realizace programu byla věnována pozornost vytvoření podmínek pro
nástup nejustičních účastníků kurzu na místa probačních pracovníků. Do programu
vzdělávání byli dále s výhledem na potřebu personálního posílení PMS zařazeni
uchazeči, kteří v justici prozatím nepůsobili, ale projevili zájem nastoupit do nově
zřizované služby (21 osob). První ročník Kvalifikačního vzdělávacího programu
přinesl cenné zkušenosti s přípravou zcela nové profesní skupiny.
Na realizaci projektu SPJ spolupracovalo společně s Institutem pro další
vzdělávání soudců a státních zástupců Ministerstva spravedlnosti ČR. Podoba
kvalifikačního vzdělávacího programu byla po úspěšné realizaci převzata
Ministerstvem spravedlnosti ČR jako koncept vzdělávání i do roku 2001.
Příručka pro mediaci a probaci

Publikace vznikla s cílem stát se kuchařkou a pomocníkem každodenní práce
úředníků a asistentů Probační a mediační služby (PMS). Současně by se měla stát
zdrojem informací pro další odborníky, kteří se s činností PMS bezprostředně
setkávají (soudci, státní zástupci, vyšetřovatelé a pracovníci Policie ČR, zástupci
územní samosprávy) nebo se pohybují na poli sociálních služeb, trestního práva
a trestní politiky.
Příručka pro probaci a mediaci bude vydána v roce 2001 v nákladu 250 kusů.
Bude mít formu manuálu, jehož zpracování umožňuje průběžnou aktualizaci
a doplňování textu. Obsah jednotlivých kapitol, stejně tak jako jejich konečná
podoba, budou vznikat průběžně, a to s ohledem na potřeby a výstupy praxe
probace a mediace. Tím by měla vzniknout "nadčasová - komunikativní –
transdisciplinární - systémová" publikace.
Kvalifikační vzdělávací program

Naformátováno: Odrážky a
číslování

Počet realizovaných soustředění

20

Počet absolventů Vzdělávacího programu

54

Počet proškolených úředníků probační a mediační služby

ze 44 absolvovalo 36

počet proškolených asistentů probační a mediační služby

z 23 absolvovalo 18
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Finanční zajištění programu

Grant Open Society Fund ve výši 1.402.300,-- Kč (na období 15. 9. 1999 až
31. 12. 2000). Účastnické poplatky tvořily částku 51.000,-- Kč.
Personální zajištění projektu

Po personální stránce byl projekt zajištěn koordinátorem projektu, a dále řadou
externích spolupracovníků, a to jak odborníků z oblasti práva, tak komunikačních
dovedností. Významnou roli pro zajištění kvality projektu sehrála průběžná supervize
realizačního týmu prováděná Institutem pro systemickou zkušenost (ISZ).

c) Další vzdělávací aktivity „Program vzdělávání kurátorů pro mládež v rámci projektu
Centra včasné intervence Ostrava“
SPJ jako vzdělavatel participovalo na uvedeném programu, iniciovaném
Ministerstvem vnitra ČR ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí.
Sdružení lektorsky zajišťovalo tato témata:
• metody práce s klienty v rámci CVI;
• alternativní řešení trestních věcí nebo věcí jinak trestných;
• úvod do problematiky práce s rodinou;
• práce s rodinou jako systémem.
Finanční a personální zajištění projektu

Finance: Oddělení prevence kriminality MV prostřednictvím Magistrátu města
Ostrava.
Lektor SPJ: Mgr. Dagmar Doubravová
d) Spolupráce na mezinárodní úrovni
• Od roku 1998 je SPJ přidruženým členem Stálé evropské konference
pro otázky probace - CEP a od roku 2000 také členem Evropského
fóra pro mediaci mezi poškozeným a obviněným a obnovující
justici.
• Od roku 1999 zahájilo SPJ bližší spolupráci se švýcarským Sdružením
pro rozvoj probační služby ve východní Evropě (VEBO – Verein zur
Entwicklung der Bewährungshilfe in Osteuropa), která vyústila
v přípravu projektu Institutu pro probaci a mediaci.
• Za svou činnost v oblasti rozvoje probace a mediace v České republice
získalo SPJ v roce 2000 mezinárodní cenu Community Justice
Award, udělenou Britskou probační službou v Londýně.
• Na jaře 2000 se členové SPJ zúčastnili 19. Evropského fotbalového
turnaje probačních pracovníků pořádaného v Rostocku, ve kterém
obsadili druhé místo.
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e) Výhled do budoucna
Sdružení bude v roce 2001 pokračovat v základních oblastech činnosti, přičemž
bude reagovat na vznik Probační a mediační služby změnou svých priorit. Řada
dílčích aktivit SPJ totiž připadne ze strategických i čistě systémových důvodů nové
státní organizaci vzniklé v rámci Ministerstva spravedlnosti ČR.
Sdružení SPJ bude usilovat o:
• posílení pozice na poli neziskových organizací a sociálních služeb;
• vyprofilování vlastní role ve spolupráci se státní Probační
a mediační služby ČR;
• pokračování realizace projektu „Vzdělávací program pro úředníky
a asistenty PMS – práce v regionu“ (který finančně podporuje
dlouhodobě spolupracující organizace OSF Praha);
• úspěšný rozjezd projektu Institut pro probaci a mediaci (ve
spolupráci se švýcarským Sdružením pro rozvoj probační služby ve
východní Evropě);
• dokončení vydání a distribuce Příručky pro probaci a mediaci; dále
její postupné obsahové rozšíření;
• zachování účasti lektorů Sdružení v již plně státním programu
vzdělávání pracovníků PMS;
• rozšíření mezinárodní spolupráce.
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III. ČLENSKÁ ZÁKLADNA
SPJ mělo k 31.12. 2000 21 členů.
Vedoucím orgánem SPJ je Rada SPJ:
Předsedkyně
Místopředsedkyně
Revizor hospodaření

Mgr. Dagmar Doubravová
Mgr. Lenka Ouředníčková
Mgr. Otmara Nanque

Členové Rady SPJ
Mgr. Dagmar Doubravová
Mgr. Lenka Ouředníčková
Mgr. Jaroslava Talandová
Mgr. Pavel Štern
Mgr. Otmara Nanque
V roce 2000 mělo SPJ jednoho stálého zaměstnance, jehož hlavním úkolem byla
realizace projektu Kvalifikační vzdělávací program. Na činnosti SPJ se však podíleli
i další členové Sdružení bezplatně, zejména pak Rada SPJ.
Valná hromada SPJ proběhla 12. 1. 2000 a k tomuto datu mělo SPJ 21 členů.
Další valná hromada SPJ proběhla 30. 1. 2001 a k tomuto datu mělo SPJ 16 členů.
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IV. PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE
A VÝROK AUDITORA
1. VÝKAZ PŘÍJMU A VÝDAJŮ SPJ
Níže uvedené údaje odpovídají údajům ze závěrečné zprávy auditu provedeného
v Sdružení SPJ společností ADAMEC AUDIT s.r.o. Vše se vztahuje k účetnímu
období od 1. ledna 2000 do 31. prosince 2000.
PŘÍJMY
Prodej vlastních výrobků a služeb

6.190,-- Kč

Přijaté příspěvky práv. a fyz. osob

2.270.026,-- Kč

Přijaté členské příspěvky

1.100,-- Kč

Přijaté úroky

17.295,-- Kč

Ostatní příjmy

9.556,-- Kč

Příjmy celkem

2.304.167,-- Kč
VÝDAJE

Nákup materiálu a zboží

235.532,-- Kč

Nákup služeb

595.955,-- Kč

Mzdy, odměny

624.979,-- Kč

Platby pojistného
Výdaje celkem
ROZDÍL PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ
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2. VÝKAZ O MAJETKU A ZÁVAZCÍCH SPJ
Níže uvedené údaje odpovídají údajům ze závěrečné zprávy auditu provedeného
v Sdružení SPJ společností ADAMEC AUDIT s.r.o. Vše se vztahuje k účetnímu
období od 1. ledna 2000 do 31. prosince 2000.
Položka

Na začátku období

Na konci období

Hmotný investiční majetek

73.179,-- Kč

143.183,-- Kč

Peníze a ceniny

23.489,-- Kč

11.938,-- Kč

128.980,-- Kč

887.957,-- Kč

0,-- Kč

29.564,-- Kč

225.648,-- Kč

1.013.514,-- Kč

Bankovní účty
Závazky
Jmění organizace

3. VÝROK AUDITORA
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V. KONTAKTNÍ ÚDAJE
Adresa:
Sdružení pro rozvoj sociální práce v trestní justici
Sokolská 26
120 00 Praha 2
Česká republika
Telefon:
(+420-2) 96180297
(+420-2) 96180298
Fax:
(+420-2) 24262145
E-mail:
sdruzeni@spj.cz
institut@spj.cz
Internetové stránky Sdružení:
http://www.spj.cz

SPJ děkuje všem svým členům a spolupracovníkům,
jednotlivcům, i organizacím, současným i bývalým,
za spolupráci a přízeň a podporu, které Sdružení věnovali.“
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