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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 

dvou letech, i v roce 2004 fungoval IPM jako platforma pro přípravu a realizaci většiny aktivit 

Sdružení pro probaci a mediaci v justici. 

Činnost IPM v roce 2004 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 příprava projektu probačních učebních programů (tzv. „Lernprogramme“), na 

kterém se podílí Probační a mediační služba ČR a Probační a sociální služba kantonu Curych 

(Bewährungs – und Vollzugdienste – Justizvollzug Kanton Zürich). 
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3. Činnost SPJ v roce 2004 

 

3.1 Projekty: 

 

 Projekt Učební programy 

 

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 a Probační a mediační službou 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.  

 

Činnosti v rámci projektu v roce 2004: 

Zahajovací práce pro realizaci projektu, příprava výběrového řízení na lektory probačních 

programů v jednotlivých regionech. V říjnu proběhly úvodní informační semináře k projektu 

v Karlových Varech a Českých Budějovicích za účasti švýcarských odborníků. 

 

 Projekt 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.  

 

Činnosti v rámci projektu v roce 2004:  

V březnu 2004 se uskutečnil Kulatý stůl na téma „antidiskriminační postupy“ v činnosti PMS za 

účasti zástupců SPJ, PMS, Úřadu vlády ČR, romských organizací a jednotlivých regionů. 

V jednotlivých regionech proběhly úvodní informační semináře k projektu. 

V rámci zmíněného projektu proběhla během července – září teoretická část rekvalifikačního 

kurzu Mentor, který byl v srpnu 2004 akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy 

ČR. Kurz se skládá ze tří bloků teorie (právní a sociální minimum, zásady práce mentora a 

komunikační blok) a praxe mentorů s klienty PMS, která je doprovázena povinnou supervizí. 

Jeho cílem je připravit zájemce z řad romské menšiny pro práci mentora a spolupráci s PMS 

přímo v terénu.  
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Bylo vyškoleno prvních 12 mentorů v české republice, kteří v listopadu 2004 začali 

spolupracovat s PMS v rámci praktické části kurzu. 

 

 Projekt „Mediace v netrestních věcech aneb normální je nesoudit se“  

 

Termín realizace: 2003 – 2004 

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) 

 

 

Činnosti v rámci projektu v roce 2004:  

SPJ koordinovalo činnost pracovní skupiny zaměřené na zpracování standardů mediace a 

akreditace mediátorů. Odborníci z různých organizací vypracovávali dokumenty, které budou 

dokončeny v roce 2005 a které se mají stát základem pro nastavení systému mediace 

v netrestních věcech v ČR. 

Dalším výstupem projektu jsou příklady dobré mediační praxe zpracované vybranými odborníky, 

kteří v ČR poskytují mediaci v netrestních věcech. Příklady dobré praxe jsou k dispozici na 

webových stránkách projektu.  

 

 Projekt 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. 

 

 

 

 

http://www.mediaceprojekt.cz/
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Činnosti v rámci projektu v roce 2004: 

Workshop na téma: „Model probace a mediace pro mladistvé v evropských zemích a vytvoření 

vzdělávacích programů pro odbornou přípravu specialistů v tomto oboru“ (10. - 14. 11. 2004, 

Právnická fakulta Vilnius, Litevská republika). 

 

(http://www.sk.another-way.info/org) 

 

 Projekt 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).  

 

Finančně podpořeno 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 na http: www.best.spj.cz) 

 

Činnosti v rámci projektu v roce 2004: 

Zahájení realizace projektu. 

 

 Projekt Šance 

 

Termín realizace: 2004 – 2008 

Místo realizace: střední Čechy a Severozápad 

Projekt realizuje Koalice Šance. SPJ je hlavním realizátorem projektu. 

 

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 ) 

 

Činnosti v rámci projektu v roce 2004: 

Zahájení realizace projektu. 

 

 

 

 

http://www.best.spj.cz/
http://www.equal.spj.cz/
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 Projekt „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 Victim-

Offender Mediation and Restorative Justice), Leuven, Belgie. SPJ je partnerem projektu. 

 

Finančně podpořeno programem Evropské komise AGIS - Generální ředitelství pro justici a 

vnitřní věci. 

 

Cílem projektu je podpora rozvoje restorativní justice v zemích střední a východní Evropy.  

 

Činnosti v rámci projektu v roce 2004: 

Účast na schůzce expertů ve Vídni (Rakousko) a na konferenci v Budapešti (Maďarsko). 

 

 Projekt Preventivní vzdělávací program: „Jak na věc?“ (zákon, práva a povinnosti) 

 

Termín realizace: 2004 

Místo realizace: SOU elektrotechnické, Praha 9 – Vysočany 

 

Projekt byl finančně podpořen Magistrátem hlavního města Prahy. 

 

Cílem projektu bylo zvýšit právní povědomí mladých lidí a zlepšit jejich dovednosti v oblasti 

přecházení a řešení konfliktů (se zákonem) a náročných situací.  

 

Činnosti v rámci projektu v roce 2004: 

Příprava preventivního vzdělávacího programu pro mladé lidi. 

Nabídka vzdělávacího programu SOU v Praze a jeho realizace. 

 

V rámci projektu byl v praxi ověřen zpracovaný model preventivního vzdělávacího programu pro 

žáky SOU. 

 

 

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 na 

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.  

 

 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. 

mailto:institut@spj.cz
http://www.spj.cz/
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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 a byla 

zvolena viceprezidentkou CEP. SPJ je dále členem Evropského fóra pro mediaci mezi 

poškozeným a obviněným a restorativní justici (European Forum for V-O Mediation and 

Restorative Justice). 

 

 

4. Informace o organizaci 

 

Rada SPJ k 31.12. 2004: 

Dagmar Doubravová, předsedkyně 

Lenka Ouředníčková, místopředsedkyně 

Jaroslava Talandová 

Dana Syslová 

 

Revizor hospodaření SPJ v roce 2004: 

Martina Bezuchová 

 

Zaměstnanci k 31.12. 2004: 

Dagmar Doubravová, odborná vedoucí projektů (100%) 

Ludmila Hasmanová, vedoucí projektů PR a fundraisingu (100%) 

Barbora Křižanová, koordinátorka projektů (100%) 

Lenka Ouředníčková, odborná vedoucí projektů (50%) 

 

Externí spolupracovníci v roce 2004: 
Kevin Barry, dobrovolník (poradenská činnost) 

Thomas Best, dobrovolník (lektorská a poradenská činnost) 

Peter Gründler, dobrovolník (lektorská a poradenská činnost) 

Heidi Hollenweger, dobrovolník (lektorská a poradenská činnost) 

Romana Lafatová, účetní a personalistické služby 

Jakub Mareš, technická podpora a koordinace projektů 

Ondřej Novák, grafické služby, správa webových stránek SPJ 

Jana Říčařová, odborná lektorka 

Michaela Štěpánová, dobrovolnice (zajištění chodu knihovny) 

V roce 2004 se SPJ zapojilo do výkonu trestu OPP jako poskytovatel práce a přijalo 

dva odsouzené 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 

e-mail: institut@spj.cz 

http://www.spj.cz 

http://www.spj.cz/opp 

http://www.best.spj.cz 

http://www.mediaceprojekt.cz 

http://www.equal.spj.cz 

 

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: 

 

Sdružení pro rozvoj probační služby ve východní Evropě (VEBO - Verein zur Entwicklung der 

Bewährungshilfe in Osteuropa, Curych, Švýcarsko) 

Probační a sociální službě kantonu Curych (Bewährungs - und Vollzugdienste - Justizvollzug 

Kanton Zürich) 

Evropské Unii 

Probační a mediační službě České republiky 

Dánské probační službě 

Národní probační službě pro Anglii a Wales (National Probation Service for England and Wales) 

Velvyslanectví Nizozemského království (Royal Netherlands Embassy) 

Velvyslanectví Spojených států (Embassy of the United States of America) 

Magistrátu hlavního města Prahy 

http://www.spj.cz/
http://www.spj.cz/opp
http://www.mediaceprojekt.cz/
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6. Finanční zpráva  
 

 

 Rozvaha SPJ ke dni 31. 12. 2004 v Kč. 

 

 

 

Dlouhodobý nehmotný majetek 48 000 

Oprávky k dlouhod. nehmot. majetku -48 000 

Dlouhodobý hmotný majetek 612 000 

Oprávky k dlouhod. hmot.majetku - 612 000 

Pohledávky 54 000 

Peníze 28 000 

Bankovní účty 1 271 000 

Aktiva celkem 1 353 000 

 

 

 

 

 

Jmění organizace 387 000 

Hospodářský výsledek 56 000 

Krátkodobé závazky 

 
25 000 

Výnosy příštích období 885 000 

Pasiva celkem 1 353 000 

 

 

AKTIVA 

PASIVA 
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 Přehled příjmů dle zdrojů  ke dni 31. 12. 2004 v Kč 

 

Iná cesta 136 080 

Verein zur Entwicklung der Bewärungshilfe 

in Osteuropa (VEBO) 
1 376 457 

Open Society Fund   
314 147 

 

NROS 880 495 

MHMP 100 000 

Matra 34 852 

Prodej vlastních výrobků a služeb 187 000 

Členské příspěvky 1000 

Úroky z vkladů na BÚ 11 000 

Celkem 3 041 031 
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 Náklady dle výkazu zisku a ztrát k 31. 12. 2004 v Kč. 

 

Spotřeba materiálu 59 000 

Spotřeba energie 21 000 

Opravy a udržování 16 000 

Cestovné 297 000 

Náklady na reprezentaci 44 000 

Ostatní služby 805 000 

Mzdové náklady 1 274 000 

Zákonné sociální pojištění 412 000 

Ostatní sociální pojištění 2 000 

Ostatní sociální náklady 0 

Jiné ostatní náklady 10 000 

Odpisy dlouhod. nehm. a hmot. majetku 16 000 

Poskytnuté příspěvky 29 000 

NÁKLADY CELKEM 2 985 000 

 

 


