I. ÚVODNÍ SLOVO
Pokud byl rok 2000 pro Sdružení pro rozvoj sociální práce v trestní justici (dále
SPJ nebo Sdružení) rokem přelomovým, tak rok 2001 by se dal nazvat rokem
hledání, rokem transformačním a iniciačním.
K 1. lednu 2001 bylo dosaženo dlouhodobého cíle, o který členové SPJ usilovali
od založení Sdružení v roce 1994. Účinným se totiž stal zákon o Probační
a mediační službě č. 257/2000 Sb., který zakládá institucionální podmínky pro širší
uplatňování alternativních trestů a postupů v trestní justici a na jehož základě vznikla
při ministerstvu spravedlnosti samostatná státní Probační a mediační služba ČR
(dále PMS nebo PMS ČR).
Skutečnost, že se na poli sociální práce v trestní justici objevila státní partnerská
organizace, která navíc na sebe systémově převzala některé aktivity SPJ, nutně
vedla Sdružení k přehodnocení cílů, které si stanovilo v době svého vzniku, a které
odpovídaly situaci v systému trestní justice tehdejší doby.
Významnou skutečností v období hledání nových aktivit pro naše Sdružení bylo
navázání partnerství se švýcarským sdružením VEBO – Verein zur Entwicklung
der Bewährungshilfe in Osteuropa (Sdružením pro rozvoj probační služby ve
východní Evropě), které nám dalo nové impulsy ale i podporu na nelehké cestě naší
transformace. Po roční zkušenosti soužití se státní Probační a mediační službou už
víme, že na poli mediačních a probačních činností a v oblasti zacházení
s poškozenými a pachateli trestných činů je mnoho aktivit, kterým nestátní nevládní
organizace mohou věnovat svůj potenciál a mohou tak přispět k posilování významu
alternativních trestů a postupů v trestní justici a zvyšování kvality poskytovaných
služeb na poli probace a mediace, které budou v souladu s doporučeními Rady
Evropy.
Na dalších stránkách výroční zprávy našeho Sdružení se podívejte, jak se nám to
v roce 2001 dařilo.

Mgr. Dagmar Doubravová, předsedkyně Sdružení
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II. SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ SOCIÁLNÍ PRÁCE
V TRESTNÍ JUSTICI V ROCE 2001
1. HISTORIE SPJ
Sdružení pro rozvoj sociální práce v trestní justici je občanské sdružení, které bylo
založeno v roce 1994 s cílem podpořit nové, alternativní formy řešení trestních věcí.
Pracovníci SPJ se zapojili do organizace řady tuzemských i mezinárodních seminářů
a konferencí, připraveny byly pilotní projekty a studie týkající se probace a mediace.
Výraznou měrou se podíleli na vytváření podmínek pro konstituovaní Probační
a mediační služby (dále jen PMS), a to jak prací na zákoně o PMS, tak například
v oblasti vzdělávání úředníků a asistentů PMS jako nové profesní skupiny resortu
Ministerstva spravedlnosti ČR.
Sdružení podporuje spolupráci mezi orgány justice a neziskovým sektorem
a vlastní odbornou publikační činností přispívá k vytváření profesionálních standardů
v oblasti zacházení s oběťmi a pachateli trestných činů.
SPJ je rovněž aktivní na poli mezinárodní spolupráce, je členem Conference
Permanente Europeenne de la Probation (CEP) a od roku 2001 působí ve
výkonném výboru CEP, dále je členem organizace European Forum for VictimOffender Mediation and Restorative Justice. Úzce spolupracuje se státními
i nestátními probačními službami v řadě evropských zemí, např. Švýcarska,
Nizozemska, Velké Británie, Rakouska a Spolkové republiky Německo.
SPJ za svou činnost v oblasti podpory rozvoje probace a mediace v České
republice získalo v roce 2000 mezinárodní cenu Community Justice Award.

2. POSLÁNÍ A CÍLE SPJ
„Sdružení pro rozvoj sociální práce v trestní justici“ se jako jedna z prvních
nestátních organizací zabývá od roku 1994 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 a metod práce s občany, kteří jsou trestně stíháni nebo odsouzeni za
trestné činy nebo se stali obětí trestné činnosti.
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Cíle Sdružení

• Podporovat rozvoj nových forem řešení trestních věcí a iniciovat
legislativní změny směřující k jejich zavádění;
• zvyšovat informovanost odborné i laické veřejnosti o alternativních
formách řešení trestných činů a společenských konfliktů;
• podporovat rozvoj probace a mediace a dalších způsobů řešení trestních
věcí, které zohledňují potřeby obviněného, zájmy poškozeného
a trestným činem narušené komunity;
• posilovat odbornost pracovníků působících v oblasti probace a mediace
a vytvářet efektivní síť sociálních služeb v oblasti trestní justice;
• přispívat k vytváření etických zásad a profesionálních standardů
v oblasti probačních a mediačních služeb;
• podporovat spolupráci neziskových organizací a justičních orgánů
v oblasti práce s pachateli trestných činů a poškozenými;
• rozvíjet mezinárodní spolupráci v oblasti probace, mediace a realizace
trestů a opatření vykonávaných ve společenství.
Činnost Sdružení

• Realizuje pilotní projekty zaměřené na rozvoj nových forem práce s pachateli
a oběťmi trestných činů;
• poskytuje konzultační služby a odborné poradenství v oblasti rozvoje probace
a mediace;
• podporuje interdisciplinární spolupráci v oblasti řešení trestních konfliktů
a přispívá k výměně zkušeností a poznatků;
• prostřednictvím projektů podporuje zapojení NNO do probačních a mediačních
aktivit;
• zajišťuje vzdělávací aktivity a odborná setkání;
• zprostředkovává zahraniční zkušenosti, organizuje mezinárodní setkání
a stáže;
• podílí se na legislativních změnách směřujících k zakotvení a rozšíření sociální
práce v trestní justici, na tvorbě trestní politiky a opatření v oblasti sociální
prevence;
• věnuje se publikační činnosti zaměřené na oblast nových forem řešení
trestních případů a zajišťuje překlady zahraničních materiálů tohoto zaměření;
• nabízí další poradenské a konzultační služby v oblasti pomáhajících profesí
a vzdělávání.
Teoretická východiska činnosti SPJ v rámci rozvoje sociální práce v trestní justici

Činnost Sdružení je ovlivněna konceptem tzv. obnovující justice (restorative
justice). Obnovující justice vnímá trestný čin jako konfliktní sociální událost mezi
poškozeným, obviněným a trestným činem zasaženou komunitou a v této rovině jsou
také hledány zdroje a postupy přinášející konsensuální řešení. Dalším významným
myšlenkovým rámcem zaměřeném na klientskou práci je teorie radikálního
konstruktivismu. V duchu těchto principů se přesouvá co nejvíce odpovědnosti za
řešení a nápravu z odborníků a zástupců zákona na účastníky trestního konfliktu
samotné. „Hledání spravedlnosti přestává být pouze záležitostí k tomu
povolaných, ale stává se věcí společnou, o kterou se na základě domluvených
pravidel dělíme.“ 1
1

podrobněji viz. Doubravová, D., Ouředníčková, L., Štern, P., Urban, L. Příručka pro probaci
a mediaci. Praha: SPJ, 2001.
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3. OBLASTI ČINNOSTI V ROCE 2001 A VÝHLED DO BUDOUCNA
Sdružení v roce 2001 realizovalo následující projekty:

a) Institut pro probaci a mediaci
b) Kvalifikační vzdělávací program pro úředníky a asistenty
Probační a mediační služby
c) Kvalifikační vzdělávací program pro úředníky a asistenty
Probační a mediační služby – práce v regionu
d) Informační centrum
e) Příručka pro probaci a mediaci
f) aktivity v rámci mezinárodní spolupráce

ad a) PROJEKT „INSTITUT PRO PROBACI A MEDIACI“
Vznik Institutu pro probaci a mediaci (IPM), byl spojen s přáním přispět k rozvoji
probace a mediace v naší zemi a vytvořit platformu pro interdisciplinární spolupráci
odborníků, kteří se pohybují v oblasti tzv. alternativního řešení trestních věcí.
Slavnostního zahájení projektu Institutu pro probaci mediaci dne 28. června 2001,
kterého se zúčastnili zástupci soudců, státních zástupců, ministerstva spravedlnosti
a další přední osobnosti české trestní politiky i společenského života, předcházela již
šestiměsíční působnost Institutu. V průběhu tohoto období byly na základě jednání
s ředitelstvím Probační a mediační služby ČR (PMS) a Ministerstvem spravedlnosti
ČR započaty první aktivity IPM:
• zprostředkovávání zahraničních zkušeností;
• spoluúčast na vytváření standardů výkonu probace a poskytování
mediačních služeb v trestní justici;
• konzultační služby našim kolegům ze zahraničí, kde stojí probace
a mediace teprve na samém počátku svého vzniku;
• spoluúčast na vzdělávání úředníků a asistentů probační a mediační
služby;
• podpora praktické činnosti probační a mediační služby prostřednictvím
regionálních konferencí.
Finanční zajištění projektu

Projekt byl finančně zajištěn ze zdrojů švýcarského sdružení VEBO – Verein zur
Entwicklung der Bewährungshilfe in Osteuropa (Sdružení pro rozvoj probační služby
ve východní Evropě) a po celou dobu byl provázen odbornou supervizí členy tohoto
Sdružení.

ad b) PROJEKT „KVALIFIKAČNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ÚŘEDNÍKY A ASISTENTY“
Projekt byl zaměřen na udržení vysoké kvality vzdělávacího programu pro
úředníky a asistenty PMS, který byl ověřen v rámci pilotního projektu z let 1999 –
2000. Jednalo se o dva kvalifikační vzdělávací kurzy pro úředníky a jeden kurs pro
asistenty PMS. Účast našeho Sdružení na vzdělávacím programu spočívala
v zajištění výuky v rámci tzv. komunikačního bloku (výuka praktických metod
a postupů probačních a mediačních činností) a s tím související přípravě výukových
a studijních materiálů.
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Výstupy projektu

• 126 proškolených pracovníků PMS
• portfolio komunikačního bloku kvalifikačního vzdělávacího programu
• studijní a výukové materiály
Finanční zajištění projektu

Projekt byl finančně zajištěn ze zdrojů švýcarského sdružení VEBO – Verein zur
Entwicklung der Bewährungshilfe in Osteuropa (Sdružením pro rozvoj probační
služby ve východní Evropě) a po celou dobu byl provázen odbornou supervizí členy
tohoto Sdružení.

ad c) PROJEKT „KVALIFIKAČNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ÚŘEDNÍKY A ASISTENTY
PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY – PRÁCE V REGIONU“
Projekt byl zaměřen na podporu regionální spolupráce pracovníků Probační
a mediační služby ČR (dále jen PMS) se všemi zúčastněnými subjekty na procesu
řešení trestního konfliktu a naplňování trestní spravedlnosti (soudci, státní zástupci,
policie, samospráva měst a obcí a nevládní neziskové organizace). Prostřednictvím
přípravy a realizace společného setkání inicioval vytvoření a prohloubení regionální
sítě sociálních služeb na formální i neformální úrovni. V neposlední řadě měl projekt
přispět k zvýšení dovedností úředníků a asistentů PMS v oblasti prezentace nově
vzniklé organizace, jejího poslání, úkolů, činnosti a výsledků práce a tak nepřímo
posílit úlohu a roli nově budované PMS a jejích možností v oblasti alternativních
způsobů v řešení trestních věcí.
Výstupy projektu

• uspořádání osmi jednodenních prezentačních konferencí v každém
z osmi soudních krajích České republiky v druhé polovině roku;
• počet účastníků se lišil od jednotlivých regionů a pohyboval se v rozpětí
od 60 do 100 lidí - zástupci obcí, soudů, státních zastupitelství, Policie
ČR, Vězeňské služby, sociálních kurátorů, NNO apod.;
• podařilo se předat odborné veřejnosti základní informace o smyslu
probačních a mediačních činností v systému trestní justice
a o specifickém přínosu PMS pro naplňování trestní spravedlnosti;
• podařilo se pozvednout kredit PMS a představit ji jako mladou,
smysluplnou, perspektivní a iniciativní instituci;
• podařilo se iniciovat a organizačně podpořit vytvoření systémové
platformy pro dlouhodobou spolupráci a efektivní výměnu informací všech
zúčastněných subjektů na procesu řešení trestního konfliktu;
• v rámci projektu vznikla celá řada aktuálních písemných prezentačních
materiálů, které mohou pracovníci PMS dále využívat při prezentaci
probačních a mediačních činností v ČR.
Na finančním zajištění projektu se podílela

Finančním donátorem celého projektu byla Nadace OSF Praha a OSI/COLPI
Budapešť, Probační a mediační služba ČR, sdružení VEBO – Verein zur
Entwicklung der Bewährungshilfe in Osteuropa (Sdružení pro rozvoj probační
služby ve východní Evropě).
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ad d) PROJEKT „INFORMAČNÍHO CENTRA“ V ROCE 2001
Informační centrum navázalo na své aktivity v roce 2000 a zaměřilo se na zvýšení
právního povědomí občanské veřejnosti – zejména v oblasti alternativního řešení
trestných činů.
Klíčové činnosti Informačního centra zahrnovaly:

• kontaktní kancelář IC pro pachatele a poškozené trestnou činností,
odbornou veřejnost, studenty - poskytování informací o alternativních
způsobech řešení trestných činů, kontaktů na organizace v ČR zabývající
se problematikou;
• knihovnu odborné literatury rozšířenou na cca 500 titulů, obory: právo,
sociologie, psychologie a další, včetně časopisů, novinových článků,
zpráv ze zahraničních seminářů a dalších materiálů;
• přednáškové a informační aktivity o alternativním řešení konfliktů
(přednášková činnost pro organizace zabývající se prevencí a řešením
kriminality, SOU a další školská zařízení, pracovníky sociálních odborů
okresních úřadů).
Činnost Informačního centra byla realizována nejen na území hl.m. Prahy, ale také
v okrese Most v Severočeském kraji.
Realizace přednáškových aktivit – Praha:

Psychiatrická léčebna Bohnice, Odborné učiliště a Praktická škola Praha 2,
Vyšehrad, Střední odborné učiliště elektrotechnické, Praha 9 – Vysočany, Okresní
úřad Praha západ, Městské centrum sociálních služeb a prevence (spoluorganizátor
cyklu přednášek: Alternativní formy řešení kriminality: probace a mediace –
spolupráce s organizacemi zabývajícími se prevencí / řešením kriminality), Speciální
základní škola, Praha 6.
Realizace přednáškových aktivit - Most:

Okresní úřad Most, Gymnázium Most, Střední odborná škola InterDACT s.r.o.,
Schola Humanitas, Litvínov, Integrovaná střední škola stavební a Odborné učiliště,
Meziboří, Vyšší odborná škola sociálně právní, Most, Střední integrovaná škola
Velebudice.
Finanční zdroje pro činnost Informačního centra

V roce 2001 byla činnost Informačního centra podpořena Velvyslanectvím
Nizozemského království v Praze, Malé projekty velvyslanectví (Matra/KAP) .

ad e) PŘÍRUČKA PRO MEDIACI A PROBACI
Na přelomu roku 2000 a 2001 započala intenzivní práce na přípravě odborné
publikace, která byla koncipována jako pracovní manuál zejména pro úředníky
a asistenty PMS. Současně se Příručka měla stát zdrojem informací i pro další
odborníky, kteří se s činností PMS bezprostředně setkávají (soudci, státní zástupci,
vyšetřovatelé a pracovníci Policie ČR, zástupci územní samosprávy, NNO) nebo se
pohybují na poli sociálních služeb, trestního práva a trestní politiky.
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Příručka pro probaci a mediaci byla vydána v květnu 2001 v nákladu 250 kusů.
Téměř polovina nákladu byla poskytnuta bezplatně PMS, spolupracovníkům SPJ
a významným osobám z oblasti trestní justice. Zbytek byl za symbolickou cenu
prodán zájemcům ze soudů, státních zastupitelství, vysokých škol a z řad NNO.
Kroužková vazba v podobě šanonu umožňuje průběžnou aktualizaci Příručky.
První doplnění textu proběhlo na přelomu roku 2001 a 2002. Cena dotisku je
vypočítávána vždy ad hoc a rozesílána na dobírku prostřednictvím zřízené databáze
majitelů Příručky.
Obsah jednotlivých kapitol, stejně tak jako jejich konečná podoba, budou i nadále
průběžně doplňovány, a to s ohledem na potřeby a výstupy praxe. Tím by mělo být
dosaženo hlavního cíle, a to vytvořit nadčasovou, otevřenou a multidisciplinární
publikaci, jejímž lait motivem budou probační a mediační činnosti a prohlubování
systémovosti v každodenní práci organizací státní i nestátní sféry.
Finanční zajištění projektu

Projekt byl finančně podpořen Nadací OSF Praha a OSI/COLPI Budapešť a ze
zdrojů sdružení VEBO – Verein zur Entwicklung der Bewährungshilfe in Osteuropa
(Sdružením pro rozvoj probační služby ve východní Evropě).

ad e)

VZDĚLÁVACÍ VÝJEZD PRACOVNÍKŮ ČESKÉ JUSTICE DO

N IZOZEMÍ

Mezinárodní seminář: Trestní politika a sociální práce v Nizozemí
30. září – 6. října 2001, Barchem, Nizozemské království
SPJ zorganizovalo týdenní vzdělávací výjezd pro 18 pracovníků české justice
do Nizozemí, na kterém byly účastníkům semináře představeny služby, organizace
a podmínky fungování holandského systému trestní justice. Semináře se vedle
vybraných VIP hostů z české justice účastnily regionální týmy tvořené soudcem nebo
státním zástupcem s úředníkem PMS. Hlavní důraz byl kladen na navázání
spolupráce pracovníků PMS, soudců a státních zástupců. Seminář probíhal
v němčině a angličtině.
Organizátoři projektu za nizozemskou stranu:

Henk Pijnappel, sociální pracovník – kurátor a soudní pomocník – koordinátor
trestu obecně prospěšných prací a vedoucí Střediska Probační služby Nizozemí
(Reclassering Nederland).
Piet-Hein A.J. Cremers, vrchní státní zástupce na vrchním zemském soudu
v Arnheimu.
Finanční zajištění projektu

Finančně byl projekt podpořen Nizozemskou probační službou (Reclassering
Nederland) a ze zdrojů sdružení VEBO – Verein zur Entwicklung der
Bewährungshilfe in Osteuropa (Sdružením pro rozvoj probační služby ve východní
Evropě).
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ad f) AKTIVITY V RÁMCI MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE
SPJ bylo i tento rok aktivním členem mezinárodních organizacích CEP –
Conference Permanente Europeenne de la Probation (Stálé evropské konference
pro otázky probace) a European Forum for Victim-Offender Mediation and
Restorative Justice (Evropského fóra pro mediaci mezi poškozeným a obviněným
a obnovující justici).
SPJ navázalo spolupráci se slovenským Ministerstvem spravedlnosti v rámci,
které připravuje vzdělávací systém pro zaměstnance pilotních středisek Probační
a mediační služby. SPJ bylo přizváno jako partner pro přípravu a realizaci
vzdělávacího kurzu pro pracovníky pilotních pracovišť. Rovněž bylo požádáno
o zprostředkování svých zkušeností, které by měly napomoci při tvorbě samostatné
slovenské probační a mediační služby.
Pracovníci SPJ se za účelem posílení své odbornosti a předání zkušeností
zúčastnili několika mezinárodních seminářů tématicky souvisejících s probačními
a mediačními činnostmi:
„Probation for Major Offenders: Conditions and Perspectives“
9. -10. listopad 2001, Dubrovník, Chorvatsko
Konference pořádaná Open Society Institute – Croatia. Tematicky byly jednotlivé
příspěvky zaměřeny na představení systémů zajišťujících probační činnosti
v jednotlivých zemích usilujících o vstup do Evropské unie. Šlo převážně o výměnu
informací a zkušeností ze zavádění nových alternativních metod řešení trestních
konfliktů a spolupráce organizací neziskových organizací s institucemi státní správy.
Konference se zúčastnily delegace následujících zemí:
Bulharsko, Chorvatsko, Jugoslávie, Černá Hora, Makedonie, Česká republika,
Estonsko, Litva, Lotyšsko a Rumunsko.
Za SPJ se konference účastnil Mgr. Lukáš Urban.

„Alternativy k uvěznění ve střední a východní Evropě“
10.-11.10. 2001, Bukurešť, Rumunsko
Konference byla pořádána Penal Reform International ve spolupráci
s Ministerstvem spravedlnosti Rumunska za finanční podpory Nadace OSF Praha
a OSI/COLPI Budapešť. Konference byla věnována aktuální situaci jednotlivých zemí
střední a východní Evropy v oblasti zavádění a využívání alternativ k uvěznění
a etablováním systému probace a mediace.
Konference se zúčastnily delegace následujících zemí:
Albánie, Arménie, Bulharsko, Česká republika, Kazachstán, Lotyšsko, Polsko,
Moldavsko, Slovinsko, Slovensko a Uzbekistán.
SPJ na konferenci representovala Mgr. Lenka Ouředníčková.
„Mezinárodní seminář: Probační služba v zemích přistupujících
do Evropské unie“
7. – 11. listopadu 2001, Varšava , Polsko
Konference byla pořádána Constitutional & Legal Policy Institute – Open Society
Institut pod patronací Ministerstva spravedlnosti Polské republiky. Cílem bylo
zmapovat aktuální praxi jednotlivých zemí střední a východní Evropy v oblasti
zavádění a využívání alternativ k uvěznění a tvorby systému služeb, které jsou
pověřeny jejich výkonem.
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Konference se zúčastnily delegace následujících zemí:
Bulharsko, Česká republika, Estonsko, Litva, Lotyšsko,
a Rumunsko.
Za SPJ se konference účastnila Mgr. Dagmar Doubravová.

Maďarsko,

Polsko

V dubnu 2001 zorganizovalo SPJ účast společného týmu SPJ a PMS na
20. evropském fotbalovém turnaji probačních pracovníků pořádaném
německými kolegy v Osnabrücku, na kterém český tým obsadil osmé místo.

4. VÝHLED ČINNOSTI SPJ DO BUDOUCNA
Sdružení bude v roce 2002 v duchu své vize pokračovat v započatých činnostech
a bude usilovat zejména o:
• informování odborné a laické veřejnosti o nových formách řešení trestních
případů
• posilování úlohy nevládních neziskových organizací v procesu naplňování
trestní spravedlnosti
• posilování odborných kompetencí pracovníků působících v oblasti ukládání
a realizace tzv. alternativ
• podporu mezinárodní spolupráce se zaměřením na rozvoj probace
a mediace v zemích střední a východní Evropy
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III. STRUKTURA ORGANIZACE
A ČLENSKÁ ZÁKLADNA
Změna stanov a jejich přeregistrování na příslušném odboru Ministerstva vnitra
proběhla ke dni 12. března 2001. Filozofie změn byla vedena potřebou odstranit
drobné formální nedostatky a zjednodušit organizační strukturu SPJ, s ohledem na
malou členskou základnu SPJ.
K 31. 12. 2001 mělo SPJ 12 řádných členů a 3 čestné členy.
Vedoucím orgánem SPJ je Rada SPJ:
Předsedkyně
Místopředsedkyně
Revizor hospodaření

Mgr. Dagmar Doubravová
Mgr. Lenka Ouředníčková
Mgr. Petra Krajícová

Členové Rady SPJ
Mgr. Dagmar Doubravová
Mgr. Lenka Ouředníčková
Mgr. Jaroslava Talandová
Personální zajištění projektu

V roce 2001 zaměstnávalo SPJ v průměru 3,66 fyzických osob měsíčně, tj. 3,4
přepočtených pracovníků.
Konkrétně se jedná o:
Dagmar Doubravová, odborná vedoucí projektů
Ludmila Hasmanová, vedoucí projektů pro PR a fundraising
Lenka Ouředníčková, odborná vedoucí projektů
Jaromír Pacák, pracovník civilní služby
Lukáš Urban, koordinátor projektu
Dále SPJ na realizaci jednotlivých projektů a aktivit využívalo externích lektorů
a spolupracovníků z oblasti právní, ekonomické a pomáhajících profesí.
Konference SPJ v roce 2001

Konference SPJ proběhla 30. ledna 2001, bylo přítomno 9 členů omluveno
a v zastoupení 2 členové, omluven 1 člen.
Další konference SPJ se konala 10. prosince 2001, přítomno bylo 6 členů,
omluveno a v zastoupení 4 členové, omluven 1 člen.
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IV. PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE
V ROCE 2001
Finanční přehledy SPJ za účetní období od 1. ledna 2001 do 31. prosince 2001
sestavila účetní Romana Lafatová, a to v Praze dne 20. února 2002.

1. VÝKAZ PŘÍJMU A VÝDAJŮ SPJ ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ
OD 1.1.2001 DO 31.12.2001
PŘÍJMY
Prodej vlastních výrobků a služeb

136.000

Přijaté příspěvky právnických osob

3.535.000

Členské příspěvky

2.000

Úroky z vkladů na BÚ

120.000

Ostatní příjmy

190.000

Příjmy celkem

3.704.000
VÝDAJE

Nákup materiálu

548.000

Nákup služeb

753.000

Mzdy, odměny

1.166.000

Platby pojistného na SP a ZP

310.000

Daně a poplatky

16.000

Ostatní výdaje

230.000

Výdaje celkem

3.023.000

ROZDÍL PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

681.000

- 11 -

2. VÝKAZ O MAJETKU A ZÁVAZCÍCH SPJ ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ
OD 1.1.2001 DO 31.12.2001
MAJETEK

na začátku období

na konci období

Hmotný investiční majetek

143.183

204.462,6

Pohledávky

0

60.620

Peníze

11.938

36.344,5

Bankovní účty

887.957

644.963,7

Součet

1.043.078

946.390,8

ZÁVAZKY

na začátku období

na konci období

Závazky

29.564

6.405

Odpisy hmotného invest. majetku

0

69.984

Součet

29.564

76.389

JMĚNÍ ORGANIZACE

1.013.514
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870.001,8

3. ROZVAHA SPJ KE DNI 31.12.2001
AKTIVA
Hmotný investiční majetek

134.478,6

Pohledávky

60.620

Peníze

36.344,5

Bankovní účty

644.963,7

Příjmy celkem

946.390,8
PASIVA

Jmění organizace

870.001,8

Oprávky k investičnímu majetku

69.984

Krátkodobé závazky

6.405

Výdaje celkem

946.390,8
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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

Ê

Fax:
(+420-2) 24262145

@

E-mail:
sdruzeni@spj.cz
institut@spj.cz

ÿ

Internetové stránky:
http://www.spj.cz

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

FINANČNÍ DÁRCI V ROCE 2001:
VEBO – Verein zur Entwicklung der Bewährungshilfe in Osteuropa
(Sdružení pro rozvoj probační služby ve východní Evropě, Švýcarsko)
Nadace Open Society Fund Praha a OSI/COLPI Budapešť
Velvyslanectví Nizozemského království v Praze
program Matra/KAP
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