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Úvod 
 
V roce 2007 došlo ve Sdružení pro probaci a mediaci v justici, o.s., 
k několika významným změnám. Úspěšná realizace projektů vedla 
k výraznému navýšení počtu zaměstanců, což bylo doprovázeno potřebou 
získat vhodnější prostory. V letních měsících se SPJ přestěhovalo na 
novou adresu -  Korunní 101, Praha 3. Behěm roku došlo ke změně 
struktury řízení v rámci organizace, a tím i ke zefektivnění realizace 
projektů i celkové činnosti SPJ.   
 
 

Poslání a cíle organizace 
 
Poslání: 
SPJ iniciuje a rozvíjí nové metody prevence kriminality a řešení následků 
trestné činnosti, které zohledňují zájmy a potřeby oběti, pachatele, příp. 
jejich sociálního okolí.  
 
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 příslušníků policie, 

� podporovat spolupráci mezi organizacemi a odborníky prostřednictvím 
pořádání workshopů, odborných setkání, studijních cest a publikační 
činnosti. 

 
 

Institut pro probaci a mediaci 
 
Institut pro probaci a mediaci (IPM) je společnou iniciativou VEBO - 
Sdružení pro rozvoj probační služby ve východní Evropě - Verein zur 
Entwicklung der Bewährungshilfe in Osteuropa (Curych, Švýcarsko) a 
Sdružení pro probaci a mediaci v justici, o.s. 
Cílem IPM je podpořit rozvoj probace a mediace v České republice. 
Podobně jako v předešlých pěti letech, i v roce 2007 fungoval IPM jako 
platforma pro přípravu a realizaci většiny aktivit SPJ, nově pak projektu 
Sanace dluhů. Činnost IPM v roce 2007 spočívala zejména 
ve zprostředkování a výměně informací a zkušeností z oblasti probace a 
alternativních trestů mezi Švýcarskem, Českou republikou a dalšími 
evropskými zeměmi. 
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Klíčové momenty roku 2007 
v rámci projekt ů Motiva ční a učební programy pro osoby s kriminální minulostí jako  opat ření 
ekonomické a sociální integrace a prevence recidivy  (dále jen MUP), Motiva ční programy ZZ 
v Praze (dále jen ZZ Praha), Sanace dluh ů (dále jen Sanace), Systém mentoringu v trestní 
justici a další projekty týkající se romského mento ringu (dále jen Mentor), Šance - 
zaměstnávání osob propušt ěných z výkonu trestu odn ětí svobody (dále jen Šance). 
 

� Účast na setkání multidisciplinárního týmu v Sokolově a Chomutově za 
účasti zástupců Okresního soudu, Okresního státního zastupitelství, PMS 
ČR, Policie ČR, Úřadu městského obvodu; 19. 1. a 23. 1. 2007, Sokolov a 
Chomutov; MUP. 

� Kulatý stůl s odsouzenými ženami na téma práce na černo a gender aspekty 
v problematice odsouzených; 23. 1. 2007, Věznice Světlá nad Sázavou; 
Šance. 

� Studijní cesta pro účastníky zahraniční spolupráce Open Windows: 
návštěva věznice  pro ženy ve Světlé nad Sázavou a zajištění semináře na 
téma Gender a minority; 9. - 10. 3.2007, Praha; Šance.  

� Během února a března proběhly 4 kurzy doplňujícího vzdělávání romských 
mentorů v regionech severní, střední, jižní a východní Čechy; Mentor.  

� V období leden až duben 2007 bylo vyškoleno 13 lektorů motivačních a 
učebních programů pro Plzeňský, Karlovarský a Ústecký kraj; MUP. 

� Mezinárodní seminář Mladiství v obtížné sitauci a art-terapie a workshop 
Inovativní vzdělávací metody; 4. - 5. 5. 2007, Palermo, Itálie; Šance.   

� Spuštění informačních webových stránek (www.mentoring.spj.cz); Mentor. 

� Během května a června se uskutečnilo celkem 12 závěrečných seminářů při 
střediscích PMS ČR, na kterých se prezentovaly výstupy z činnosti 
romských mentorů v jednotlivých městech; Mentor. 

� Celorepublikové pracovní setkání romských mentorů a pracovníků PMS ČR; 
15. 6. 2007, Čelákovice; Mentor. 

� Účast na Policy Forum programu EQUAL s názvem Prevence nebo vězení; 
21. - 22. 6. 2007, Varšava, Polsko; Šance. 

� Závěrečné zkoušky mentorů prvního vzdělávacího kurzu; 10. 7. 2007, Most; 
Šance. 

� Ukončení rekvalifikačního kurzu Malíř, lakýrník, natěrač pro klienty ve věznici 
Bělušice; 13. 7. 2007, Bělušice; Šance. 

� Vydání informační brožury o službě Mentor v nákladu 700 ks; Mentor.  

� Stěhování SPJ do nových prostor na Korunní 101, 130 00 Praha 3. 

� Zahájení přípravy pilotního projektu Sanace dluhů; Sanace.  

� Prodloužení projektu Systém mentoringu v trestní justici o 10 měsíců 
s účinností od 1. 9. 2007, tj. do 30. 6. 2008; Mentor. 

� Kulatý stůl na téma sociální firmy; 27. 9. 2007, Praha; Šance. 

� V období duben až září 2007 bylo vyškoleno 12 mentorů                            
pro Plzeňský, Karlovarský a Üstecký kraj; MUP. 

 

 

Leden 

Březen 

Duben 

Květen 

Červen 

Červenec 

Srpen 

Září 
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� Literární večer s názvem Současná poezie vězení v  kavárně Obratník;       
4. 10. 2007, Praha; Šance. 

� Účast na setkání multidisciplinárního týmu v Plzni za účelem představení 
Učebního programu - mladiství; 26. 10. 2007, Plzeň; MUP.  

� Pilotní ověření Učebního programu – mladiství pro klienty Dětského 
diagnostického ústavu v Plzni, Plzeň; MUP. 

� Závěrečná konference mezinárodního partnerství TCA Open Windows 
v rámci projektu Šance s podtitulem Rovné příležitosti pro všechny;           
21. – 24. 11. 2007, Vilnius, Litva; Šance.  

� Restrukturalizace řízení Sdružení pro probaci a mediaci v justici, o.s. 

� Vydání informační brožury o službě Mentor na území hl. m. Prahy v nákladu 
1000 ks; Mentor. 

� Účast na setkání multidisciplinárního týmu v Mostě za účelem představení 
Učebního programu - mladiství; 6. 12. 2007, Most; MUP.  

 

Klíčové momenty roku 2008 do uzáv ěrky výro ční zprávy:  

� Pracovní setkání za účasti 9 odborníků z oblasti insolvence, sociální práce, 
práva a vězeňství; 8. 1. 2008, Praha; Sanace. 

� Kulatý stůl s pracovním názvem Mezi vězením a komunitou; 14. 2. 2008, 
Praha; Šance.  

� Validace produktu Reintegrační program; 3. 3. 2008, Praha; Šance. 

� Závěrečný seminář k projektu Motivační programy ZZ v Praze za účasti 
expertů ze švýcarského kantonu Curych; 10. 3. 2008, Praha; ZZ Praha.  

� Seminář k projektu MUP se zaměřením na Učební program – mladiství za 
účasti švýcarského experta z Univerzity Curych; 11. 3. 2008, Praha; MUP.  

 

 

Působnost v roce 2007 
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Projekty realizované Sdružením pro probaci a 

mediaci v justici, o.s., v roce 2007 
 
 
Projekty, jejichž hlavním realizátorem je SPJ: 
 
� Systém mentoringu v trestní justici 
� Systém mentoringu v trestní justici (Jiho český kraj) 
� Služba Mentor 2007  
� Služba Mentor (hl. m. Praha) 
� Sanace dluh ů 
� Motiva ční programy ZZ v Praze 
� Motiva ční a učební programy pro osoby s kriminální minulostí jako  opat ření 

ekonomické a sociální integrace a prevence recidivy   
� Učební programy - mladiství  
� Šance (zam ěstnávání osob propušt ěných z výkonu trestu odn ětí svobody) 
 
 
 
• Název projektu: Systém mentoringu v trestní justici 
 
Cíle: Zvýšení respektu vůči Romům, snížení rizika jejich sociálního vyloučení, vytvoření 
fungující služby Mentor, založené na individuálních potřebách klientů z řad romského 
etnika.   
Rozšíření služby do dalších regionů ČR a vytvoření národního systému služby Mentor 
aplikovatelného kdekoli v ČR, včetně systému spolupráce mentora s Probační a mediační 
službou ČR (PMS ČR). 
Činnost v roce 2007:  
Projekt byl prodloužen s účinností od 1. 9. 2007 o 10 měsíců, tj. do 30. 6. 2008. 
Práce mentorů s klienty PMS ČR a pravidelné supervize mentorů. 
Realizace 4 kurzů doplňujícího vzdělávání mentorů v regionech.  
Příprava a realizace 12 závěrečných seminářů při střediscích PMS ČR v regionech. 
Příprava a realizace společného setkání všech mentorů a pracovníků PMS ČR. 
Vytvoření a spuštění informačních webových stránek projektu (www.mentoring.spj.cz). 
Vytvoření a vydání informační brožury o službě Mentor. 
Vypracování hodnotící zprávy, revize Metodiky služby Mentor. 
Termín a místo realizace: září 2005 – červen 2008, NUTS II Severovýchod (Liberec, 
Jablonec nad Nisou, Hradec Králové, Rychnov nad Kněžnou, Pardubice, Ústí nad Orlicí, 
Chrudim), NUTS II Střední Čechy (Nymburk, Kutná Hora, Kolín, Kladno, Beroun) a NUTS II 
Jihozápad (České Budějovice, Český Krumlov, Písek, Tábor, Jindřichův Hradec). 
Realizátor:  Projekt realizuje Sdružení pro probaci a mediaci v justici, o.s., ve spolupráci 
s Probační a mediační službou ČR. 
Celkový rozpo čet: 6 166 680,- Kč 
Finan ční podpora:  Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním 
rozpočtem ČR. 
 

                
 
 
• Název projektu: Systém mentoringu v trestní justici (Jiho český kraj) 
 
Cíle: Udržení a zkvalitňování služby Mentor, která přispívá ke snížení rizika recidivy a 
sociálního vyloučení romských klientů v Jihočeském kraji. 
Činnost v roce 2007:  
Práce mentorů s klienty PMS ČR a pravidelné supervize mentorů. 
Doprovodné PR aktivity. 
Termín a místo realizace: červenec – prosinec 2007, Jihočeský kraj (České 
Budějovice, Český Krumlov, Písek, Tábor, Jindřichův Hradec). 
Realizátor:  Projekt realizuje Sdružení pro probaci a mediaci v justici, o.s., ve 
spolupráci s Probační a mediační službou ČR. 
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Celkový rozpo čet: 89 300,- Kč 
Finan ční podpora:  Projekt je financován Jihočeským krajem. 
 

 
 
 
• Název projektu: Služba Mentor 2007 
 
Cíle: Vytvoření fungující služby Mentor, založené na individuálních potřebách klientů z řad 
romského etnika, ohrožených sociální exkluzí.  
Vytvoření národního systému služby Mentor aplikovatelné kdekoli v ČR včetně systému 
spolupráce mentora s PMS ČR.  
Projekt přispěje ke zlepšení respektu vůči Romům, ke snížení rizika jejich sociálního 
vyloučení.  
Činnost v roce 2007:  
Práce mentorů s klienty PMS ČR a pravidelné supervize mentorů. Doprovodné PR aktivity. 
Termín a místo realizace: červenec – prosinec 2007, NUTS II Severovýchod (Liberec, 
Jablonec nad Nisou, Hradec Králové, Rychnov nad Kněžnou, Pardubice, Ústí nad Orlicí, 
Chrudim), NUTS II Střední Čechy (Nymburk, Kutná Hora, Kolín, Kladno, Beroun) a NUTS II 
Jihozápad (České Budějovice, Český Krumlov, Písek, Tábor, Jindřichův Hradec) a území 
hl. m. Prahy. 
Realizátor:  Projekt realizuje Sdružení pro probaci a mediaci v justici, o.s., ve spolupráci 
s Probační a mediační službou ČR. 
Celkový rozpo čet: 639 000,- Kč 
Finan ční podpora:  Projekt je financován Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR. 
 

      
 
 
• Název projektu: Služba Mentor (hl. m. Praha) 
 
Cíle: Zavedení a ověření služby Mentor, která přispívá ke snížení rizika recidivy romských 
klientů, na území hlavního města Prahy.  
Zefektivnění práce s romskými klienty, vedoucí ke splnění podmínek uloženého trestu a 
začlenění do společnosti. 
Zlepšení informovanosti příslušníků romské menšiny o možnostech alternativních trestů a 
opatření, tedy o možnostech řešení konfliktu se zákonem bez sociálního vyloučení, které s 
sebou nese trest odnětí svobody, a o možnosti snížení rizika opakování trestné činnosti.  
Činnost v roce 2007:  
Práce mentorů s klienty PMS ČR a pravidelné supervize mentorů. 
Vytvoření a vydání informační brožury o službě Mentor na území hl. m. Prahy. 
Doprovodné PR aktivity. 
Termín a místo realizace: prosinec 2007, území hl. m. Prahy. 
Realizátor:  Projekt realizuje Sdružení pro probaci a mediaci v justici, o.s., ve spolupráci 
s Probační a mediační službou ČR. 
Celkový rozpo čet: 50 000,- Kč 
Finan ční podpora:  Projekt je financován z grantů prevence kriminality hl. m. Prahy. 
 

          
 
 
• Název projektu: Sanace dluh ů 
 
Cíle: Projekt nabízí mimosoudní řešení úpadku pachatelů trestných činů, klientů 
Probační a mediační služby ČR. Mezi základní cíle patří řešení finanční situace 
předlužených klientů PMS ČR při zajištění maximální výnosnosti pro věřitele 
s důrazem na resocializaci klientů a ochranu společnosti.  
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Činnost v roce 2007:  
Příprava projektu k realizaci, zjiš
partnerů, vytváření metodiky a informa
Termín a místo realizace: 
Realizátor:  Projekt realizuje Sdružení pro probaci a mediaci v
spolupráci s Probační a media
Probační služby a oddělení výkonu trest
Zürich - Bewährungs- und Vollzugsdienste) a VEBO 
ve východní Evropě, Švýcarsko (Vere
Osteuropa).  
Celkový rozpo čet: 598 000,
Finan ční podpora:  Projekt financuje VEBO 
východní Evropě, Švýcarsko (Verein zur Entwicklung der Bewährungshilfe in Osteuropa). 
 

      
 
 
• Název projektu: Motiva
 
Cíle: Prostřednictvím motiva
trestu odnětí svobody, osob v tíživé sociální situaci a dlouhodob
kriminální minulostí nalézt a udržet si zam
Posílení kapacity organizací pracujících s
poskytovaných služeb.  
Činnost v roce 2007:   
Realizace a dokončení výcviku lektor
Oslovování klientů – zájemc
rozhovory se zájemci o tento program. Výb
centra Diakonie, PMS ČR 
pracujících se stejnou cílovou skupinou.
Realizace motivačních program
běhů programů, 3 v režii SPJ, 2 byly realizovány partnerem projektu 
Celkem tedy v roce 2007 vstoupilo do Motiva
klientů, z toho 27 program absolvovalo;
Supervize pro lektory motiva
během práce s klienty a hledají možnosti jejich 
Realizace workshopu pro odbornou ve
seznámení odborníků pracujících s totožnou cílovou skupinou s metodami práci, využitím 
programů a s výsledky z dosavadní realizace program
Oslovování odborníků z organizací pracujících s
projektových aktivit. 
Termín a místo realizace: 
Realizátor:  Projekt realizuje Sdružení pro probaci a mediaci v
Probační a mediační službou 
Střediskem křesťanské pomoci, konkrétn
Celkový rozpo čet:  2 608 639,
Finan ční podpora:  Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním 
rozpočtem České republiky a rozpo
 

              
      
     
• Název projektu: Motiva
jako opat ření ekonomické a sociální integrace a prevence reci divy
 
Cíle: Projekt přispěje k ekonomické a sociální (re)integraci osob s
minulostí, konkrétně osob ve výkonu trestu odn
propuštěním, osob propuště
mladistvých pachatelů trestných 

realizaci, zjišťování legislativních možností realizace, oslovování 
ení metodiky a informačního systému. 

Termín a místo realizace: září 2007 – září 2008, Praha 
Projekt realizuje Sdružení pro probaci a mediaci v justici, o.s., v úzké 

ní a mediační službou ČR, která podporuje jeho pilotáž, za podpory 
ělení výkonu trestů a opatření kantonu Curych (Justizvollzug Kanton 
und Vollzugsdienste) a VEBO - Sdružení pro rozvoj proba

, Švýcarsko (Verein zur Entwicklung der Bewährungshilfe in 

598 000,- Kč 
Projekt financuje VEBO - Sdružení pro rozvoj probační služby ve 

, Švýcarsko (Verein zur Entwicklung der Bewährungshilfe in Osteuropa). 

          

Motiva ční programy ZZ v  Praze 

ednictvím motivačních programů zvýšit šanci osob propuštěných z výkonu 
tí svobody, osob v tíživé sociální situaci a dlouhodobě nezaměstnaných s 

kriminální minulostí nalézt a udržet si zaměstnání.  
Posílení kapacity organizací pracujících s touto cílovou skupinou a rozšíření jejich nabídky 

ení výcviku lektorů – zapojeno 12 osob, vyškoleno celkem 10 lektor
zájemců o Motivační program ZZ (Získej zaměstnání), 

rozhovory se zájemci o tento program. Výběr klientů probíhal za pomoci pracovník
ČR – středisko Praha, Věznice Jiřice a neziskových organizací 

pracujících se stejnou cílovou skupinou. 
ních programů – prostřednictvím 8 aktivních lektorů bylo zrealizováno 5 

, 3 v režii SPJ, 2 byly realizovány partnerem projektu – Diakonií.
Celkem tedy v roce 2007 vstoupilo do Motivačního programu ZZ (Získej zam

, z toho 27 program absolvovalo; úspěšnost činila 61 %. 
Supervize pro lektory motivačních programů – aktivní lektoři zde hovoří o tě

hem práce s klienty a hledají možnosti jejich řešení. 
Realizace workshopu pro odbornou veřejnost pořádaného v SOS centru Diakonie 

 pracujících s totožnou cílovou skupinou s metodami práci, využitím 
 a s výsledky z dosavadní realizace programů. 

organizací pracujících s cílovou skupinou projektu, propagace 

Termín a místo realizace: září 2006 – duben 2008 (prodloužení), Praha 
Projekt realizuje Sdružení pro probaci a mediaci v justici, o.s. ve spolupráci s 

ní službou ČR a s Diakonií Českobratrské církve evangelické 
anské pomoci, konkrétně s pracovištěm SOS centrum.  

2 608 639,- Kč 
Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním 

eské republiky a rozpočtem hlavního města Prahy. 

 

Motiva ční a učební programy pro osoby s kriminální minulostí 
ení ekonomické a sociální integrace a prevence reci divy  

ekonomické a sociální (re)integraci osob s kriminální 
 osob ve výkonu trestu odnětí svobody (VTOS) před 
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, Švýcarsko (Verein zur Entwicklung der Bewährungshilfe in Osteuropa).  

ných z výkonu 
ěstnaných s 

ření jejich nabídky 

zapojeno 12 osob, vyškoleno celkem 10 lektorů. 
stnání), motivační 

 probíhal za pomoci pracovníků SOS 
ice a neziskových organizací 

 bylo zrealizováno 5 
Diakonií. 

ního programu ZZ (Získej zaměstnání) 44 

í o těžkostech 

ádaného v SOS centru Diakonie – 
 pracujících s totožnou cílovou skupinou s metodami práci, využitím 

cílovou skupinou projektu, propagace 

justici, o.s. ve spolupráci s 
eskobratrské církve evangelické - 

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním 

ební programy pro osoby s kriminální minulostí 

kriminální 

8 



Hlavním dlouhodobým cílem je zlepšit p
uplatnění pro příslušníky skupin ohrožených sociálním vylou
zlepšit jejich postavení ve spole
Stěžejními aktivitami projektu je vyškolení 14 lektor
(Získej zaměstnání), 10 Uč
mentorů s klienty. 
 
 
Činnost v roce 2007:  
Vyškolení 13 lektorů. Práce lektor
Realizace 3 Učebních program
Sokolově, Českých Budějovicích; 1 program byl pilotn
diagnostickém ústavu v Plzni.
Realizace 5 Motivačních program
Vazební věznici České Budě
Vyškolení 13 mentorů. Práce mentor
Spolupráce se středisky PMS 
Účast na setkání multidisciplinárních tým
soudcům, státním zástupců
projekt a jeho cíle.  
Termín a místo realizace: 
Ústecký kraj 
Realizátor: Projekt realizuje 
s Probační a mediační službou 
Celkový rozpo čet: 3 953 568,
Finan ční podpora: Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním 
rozpočtem České republiky.
 

             
 
 
• Název projektu: Uč
 
Cíle:  Realizace probačních program
soudnictví ve věcech mládeže 
programu minimalizovat rizi
odpovědnosti a chránit spole
Činnost  v roce 2007: 
Realizace 6 běhů učebních program
Chomutov, Plzeň, Praha, Sokolov. 
Supervize lektorů učebních program
Termín a místo realizace
Chomutov, Plzeň, Praha, Sokolov.
Realizátor:  Sdružení pro probaci a mediaci v
Spolupracující organizace:
Celkový rozpo čet:  553 800,
Finan ční podpora:  Projekt byl spolufinancován Ministerstvem spravedlnosti 
Evropským sociálním fondem a státním rozpo
 

   
 
 
• Název projektu: Šance (zam
odn ětí svobody) 
 
Cíle:  Vytvoření a pilotní ověř
služeb a programů pro přípravu hlavní cílové skupiny na propušt
trestu odnětí svobody a na to navazující pobyt na svobod
zaměstnání (více informací o projektu na http://
 
 

 

cílem je zlepšit přístup k zaměstnání a pracovnímu 
íslušníky skupin ohrožených sociálním vyloučením a současn

zlepšit jejich postavení ve společnosti.  
žejními aktivitami projektu je vyškolení 14 lektorů, realizace 9 Motivačních 

stnání), 10 Učebních programů – mladiství, vyškolení 12 mentor

. Práce lektorů v rámci programů a pravidelné supervize lektor
ebních programů – mladiství na střediscích PMS ČR v Chomutov

ějovicích; 1 program byl pilotně realizován v Dětském 
Plzni. 

ních programů ZZ (Získej zaměstnání) ve Věznici Kynšperk nad Oh
é Budějovice a na středisku PMS ČR v Chomutově   
. Práce mentorů s klienty a pravidelné supervize mentor

edisky PMS ČR v příslušných regionech.  
ast na setkání multidisciplinárních týmů v Plzni, Chomutově, Mostě, Sokolov

m, státním zástupcům, příslušníkům Policie ČR i pracovníkům PMS Č

Termín a místo realizace: září 2006 - červen 2008, Jihočeský, Plzeňský, Karlovarský a 

Projekt realizuje Sdružení pro probaci a mediaci v justici, o.s.,  
ní službou ČR a Vězeňskou službou ČR. 
3 953 568,- Kč 
Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním 

liky. 

Učební program - mladiství  

čních programů pro mladistvé pachatele ve smyslu zákona o 
cech mládeže č. 218/2003 Sb. Prostřednictvím účasti v proba

programu minimalizovat rizika opakování trestné činnosti u mladistvých pachatel
dnosti a chránit společnost. 

ebních programů pro mladistvé pachatele (České Budě
, Praha, Sokolov.  

ebních programů.  
Termín a místo realizace : září 2006 – prosinec 2007, České Budějovice, Cheb, 

, Praha, Sokolov. 
Sdružení pro probaci a mediaci v justici, o.s. 

Spolupracující organizace:  Probační a mediační služba ČR 
553 800,- Kč 
Projekt byl spolufinancován Ministerstvem spravedlnosti 

Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 

    

Šance (zam ěstnávání osob propušt ěných z výkonu 

ení a pilotní ověření modelu kontinuálního/integrovaného systému 
řípravu hlavní cílové skupiny na propuštění z výkonu 

tí svobody a na to navazující pobyt na svobodě a nalezení 
í (více informací o projektu na http://www.equal.spj.cz ). 

časně i 

čních programů ZZ 
mladiství, vyškolení 12 mentorů a práce 

 a pravidelné supervize lektorů. 
Chomutově, 
tském 

znici Kynšperk nad Ohří, 
 

klienty a pravidelné supervize mentorů. 

kolově, kde byl 
m PMS ČR představen 

ský, Karlovarský a 

 ve spolupráci 

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním 

 pro mladistvé pachatele ve smyslu zákona o 
asti v probačním 

innosti u mladistvých pachatelů, vést je k 

eské Budějovice, Cheb, 

jovice, Cheb, 

Projekt byl spolufinancován Ministerstvem spravedlnosti ČR a 

ných z výkonu trestu 

ení modelu kontinuálního/integrovaného systému 
výkonu 
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Činnost v roce 2007: 
Činnost řídícího výboru a pracovních skupin projektu (PS Metodika, PS Mainstreaming, PS 
Motivační nástroje pro zaměstnavatele).  
Revize a dopracování metodiky reintegračního programu před a po propuštění z výkonu 
trestu odnětí svobody pro závěrečnou publikaci. 
Realizace reintegračního programu pro odsouzené ve Věznicích Bělušice a Vinařice a 
návazná činnost mentorů s klienty po jejich propuštění z výkonu trestu odnětí svobody. 
Realizace druhého kurzu pro mentory (laické asistenty). 
Organizace 2 informačních seminářů Koalice Šance, kulatého stolu s odsouzenými ženami 
ve Věznici Světlá nad Sázavou na téma „Práce na černo a gender aspekty v problematice 
odsouzených“ a workshopu s tématem sociální firmy. 
Realizace doplňkových vzdělávacích programů pro odborníky projektu na téma 
„Prezentační dovednosti v kostce“ a „Tvorba a psaní projektu“. 
Činnost v národní tematické síti A. 
Prezentace projektu na výroční konferenci Národních tematických sítí CIP EQUAL v Praze 
(listopad 2007). 
Aktualizace webových stránek o projektu - www.equal.spj.cz. 
Tisk informačního letáku k projektu v ČJ a AJ, informační brožury pro zaměstnavatele, 
informační brožury „Kroky po propuštění“ a „Vězeňského občasníku“ (pro osoby hlavní 
cílové skupiny), výroba propagačních předmětů projektu – plakáty, samolepky, propisky, 
trička a hrnečky.  
Natáčení informačního filmu pro odsouzené „Kroky po propuštění“. 
Mezinárodní spolupráce TCA Open Windows:  
Zajištění koordinační schůzky, návštěvy věznice pro ženy ve Světlé nad Sázavou a konání 
semináře “Gender and Minority Issues”, Praha, Česká republika (březen 2007). 
Účast na semináři  "Minors in uneasiness state and art therapy" a workshopu „Inovative 
Training Methodologies“, Palermo, Itálie (květen 2007).   
Prezentace projektu na závěrečné konferenci TCA, Vilnius, Litva (listopad 2007). 
Aktualizace webových stránek pro účely mezinárodní spolupráce - www.open-windows.net. 
Termín a místo realizace: prosinec 2004 – srpen 2008, NUTS II Střední Čechy a 
Severozápad 
Realizátor:  Projekt realizuje Koalice Šance. Sdružení pro probaci a mediaci v justici, o.s., 
je hlavním realizátorem projektu. 
Celkový rozpo čet: 13 861 763,- Kč 
Finan ční podpora:  Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem EU a státním 
rozpočtem České republiky. 
 

 
 
 
 
Projekty, ve kterých Sdružení pro probaci a mediaci  v justici, o.s., p ůsobí jako 
spolurealizátor: 
 
� Improving Equal Treatment and Human Dignity of Memb ers of Vulnerable 

Groups Sentenced for a Penal Offence 
� Rozvoj lidských zdroj ů - osv ěta a poradenství 
 
 
• Název projektu: Improving Equal Treatment and Human Dignity of Memb ers of 
Vulnerable Groups Sentenced for a Penal Offence 
 
Cíle: Přispět k rozvoji rovnoprávného zacházení a respektu k lidské důstojnosti při práci se 
znevýhodněnými osobami, které spáchaly trestný čin, v Rumunsku a Bulharsku. 
Mezi hlavní aktivity patří: činnost expertní mezinárodní skupiny, semináře a 
workshopy pro nevládní neziskové organizace, které pracují s danou cílovou 
skupinou, finanční a technická podpora místních projektů a trénink trenérů. 
Činnost v roce 2007: 
Účast na třech setkání expertní mezinárodní skupiny, Bukurešť, Rumunsko, 
Pazardjik a Sofie, Bulharsko. 
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Realizace vzdělávání vzdělavatelů pro rumunské a bulharské NNO na téma diskriminace, 
vzdělávání dospělých. SPJ zprostředkovalo dva lektory.  
Termín a místo realizace: leden 2006 – prosinec 2007, Rumunsko, Bulharsko 
Realizátor:  Projekt je realizován organizací Penal Reform International ve spolupráci 
s Vězeňským sdružením Rumunska (Prison Fellowship Romania), Regionálním fondem 
IGA Bulharsko (The Regional Fund – IGA Bulgaria), Sdružením pro probaci a mediaci 
v justici, o.s., a maďarským Helsinským výborem (The Hungarian Helsinki Committee). 
Finan ční podpora:  Evropská unie v rámci Networking Programme - Civil Society 
Component - Bulgaria and Romania. 
 

 
 
 
• Název projektu: Rozvoj lidských zdroj ů - osv ěta a poradenství 
 
Cíle: Cílem projektu je poskytnout sociálně či jinak znevýhodněným skupinám obyvatel 
pomoc a informace potřebné k sociálnímu zařazení, integraci do společnosti, 
společenskému a pracovnímu uplatnění. Sdružení pro probaci a mediaci v justici, o.s., 
odpovídá za realizaci jedné z aktivit projektu, kterou je zavedení a realizace služby Mentor 
na území hl. města Prahy.   
Činnost v roce 2007: 
Vhodní zájemci pro činnost mentora pokračovali ve vzdělávacím rekvalifikačním kurzu, 
který byl zahájen v říjnu 2006. Po ukončení teoretické části kurzu v lednu 2007 
následovala jeho praktická část, která byla spojena se zahájením práce mentorů s klienty. 
Kurz byl zakončen zkouškami mentorů, které se uskutečnily v dubnu 2007. K zajištění 
služeb poskytovaných mentory i po ukončení rekvalifikačního kurzu probíhaly pravidelné 
supervize. V průběhu realizace aktivity byla dále rozvíjena spolupráce s Probační a 
mediační službou ČR a dalšími subjekty s cílem zajistit vhodné podmínky pro práci 
mentorů s klienty. 
Termín a místo realizace: prosinec 2005 – listopad 2007, území hlavního města Prahy 
Realizátor: Realizátorem je Český helsinský výbor, Sdružení pro probaci a mediaci 
v justici, o.s., působí v projektu jako partnerská organizace.  
Finan ční podpora:  Projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním 
rozpočtem České republiky a rozpočtem hlavního města Prahy. 
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Další služby  
 
Kvalifika ční a specializa ční vzd ělávací kurz pro ú ředníky a 
asistenty PMS ČR 
SPJ se dlouhodobě podílí na odborném zajištění 
komunikačního bloku v rámci přípravy úředníků a asistentů 
Probační a mediační služby ČR. Dále SPJ zajišťuje supervize 
pro probační úředníky ve středních Čechách.  
 
Vzdělávání v probaci a mediaci a v komunika čních 
dovednostech 
V roce 2007 využili našich služeb např. Český helsinský 
výbor, Farní charita Beroun, Výchovný ústav Pšov, META o.s. 
- Sdružení pro příležitosti mladých migrantů a ZŠ Sokolov, 
Běžecká 2055.  
 
Proba ční programy 
Programy SPJ „Učební programy – mladiství“ a „Romský 
mentor“ jsou ve smyslu zákona 218/2003 Sb. § 17 schváleny 
ministrem spravedlnosti a zapsány do seznamu probačních 
programů vedeného MSp ČR. 
 
Specializovaná knihovna pro ve řejnost a informa ční 
centrum  
SPJ provozuje knihovnu, kde je studentům a odborné 
veřejnosti k dispozici přes 500 publikací, jejichž přehled je 
zveřejněn na adrese http://www.spj.cz. 
 
 
Mezinárodní spolupráce  
 
Sdružení pro probaci a mediaci v justici, o.s., je členem Stálé 
evropské konference pro probaci CEP (Conférence 
Permanente Européenne de la Probation). Místopředsedkyně 
zakončila svou aktivní činnost ve výkonném výboru této 
organizace ve funkci viceprezidentky a stala se čestnou 
členkou CEP. SPJ je dále členem Evropského fóra pro 
restorativní justici (European Forum for Restorative Justice). 
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Informace o organizaci 
 
 
Rada SPJ k 31. 12. 2007: 
Dagmar Doubravová, předsedkyně 
Lenka Ouředníčková, místopředsedkyně 
Dana Syslová 
 
Revizor hospoda ření SPJ v roce 2007: 
Veronika Kulíková  
 
Zaměstnanci v roce 2007: 
 
Vedoucí projektů: 
Doubravová Dagmar 
Hasmanová Ludmila 
Komínek Stanislav 
Ouředníčková Lenka 
 
Finanční manažer: 
Mareš Jakub 
Tůmová Kateřina 
 
Koordinátoři projektů: 
Aschermannová Pavla 
Čabalová Gabriela 
Hušková Veronika 
Křižanová Barbora 
Meloun Luboš 
Svobodová Irena 
Šimková Soňa  
Votava Michal 
 
Asistenti projektů: 
Demner Marek 
Ernekerová Blanka 
Horáková Eva 
Hosnedlová Alena 
Pichrtová Šárka  
Richterová Andrea  
Streichsbierová Lucie 
Sokolová Lucie 
Tomanová Jana 
 
SPJ dále v roce 2007 spolupracovalo s řadou externích odborníků – 
lektorů Motivačních programů ZZ a Učebních programů mladiství. Mezi 
významné externí spolupracovníky patří romští mentoři a mentoři pro 
práci s klienty po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody. 
Účetní a personalistické služby zajišťuje Romana Lafatová. Audit 
projektů realizovali auditoři Ing. Jana Kutilová a Ing. Jaromír Adamec.  
 
Sdružení pro probaci a mediaci v justici, o.s., se i v roce 2007 zapojilo 
do realizace výkonu trestu obecně prospěšných prací (OPP) jako  
poskytovatel práce a přijalo jednoho odsouzeného k odpracování trestu. 
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Kontakt a poděkování 
 
 
Kontakt:  
 
Sdružení pro probaci a mediaci v justici, o.s. 
Korunní 101, 130 00  Praha 3 
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.equal.spj.cz 
http://www.spj.cz/opp 
http://www.mentoring.spj.cz/ 
 
Registrace u Ministerstva vnitra pod č.j. II/s-OS/1-24642/94-R 
Č.ú. ČS 1930304339/0800, IČ 60446871 
 
 
Poděkování: 
 
Rádi bychom vyslovili poděkování všem spolupracujícím 
jednotlivcům i organizacím, dárcům a lidem, kteří v roce 2007 
podporovali naši činnost.  
 
Poděkování patří: 
���� spolupracujícím institucím a společnostem:   

� Armáda spásy ČR; 
� Český helsinský výbor; 
� Diakonie ČCE – Středisko křesťanské pomoci v Praze – 

Pracoviště SOS centrum; 
� Občanská poradna Nymburk, o.s.; 
� O.s. Mosty – sociálně psychologické centrum; 
� Probační a mediační služba ČR; 
� Probační a sociální služby kantonu Curych, Švýcarsko 

(Justizvollzug Kanton Zürich – Bewährungs- und 
Vollzugsdienste); 

� Regionální středisko výchovy a vzdělávání, s. r. o. Most; 
� Sdružení pro rozvoj probační služby ve východní Evropě, 

Curych, Švýcarsko (VEBO - Verein zur Entwicklung der 
Bewährungshilfe in Osteuropa, Kanton Zürich); 

� Střední škola technická v Mostě; 
� Úřad práce v Mostě;  
� Vězeňská služba ČR (Věznice Bělušice, Jiřice, Vinařice a 

Kynšperk nad Ohří, Vazební věznice České Budějovice), 
���� projektovým donorům, 
���� členům, současným a bývalým pracovníkům, 

spolupracovníkům, partnerským organizacím, příznivcům a 
podporovatelům zaměstnancům, členům. 

 
Děkujeme! 
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Finanční zpráva  
 
 
Rozvaha  

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 64

Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku -64

Dlouhodobý hmotný majetek 818

Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku -818

Pohledávky 14

Pokladna 104

Bankovní účty 4101

Příjmy příštích období 325

Celkem 4544

Aktiva ke dni 31. 12. 2007 /v tis. Kč/:Aktiva ke dni 31. 12. 2007 /v tis. Kč/:Aktiva ke dni 31. 12. 2007 /v tis. Kč/:Aktiva ke dni 31. 12. 2007 /v tis. Kč/:

 

Vlastní jmění organizace 904

Účet výsledku hospodaření 361

Krátkodobé závazky -1296

Výdaje příštích období 142

Výnosy příštích období 4433

Celkem 4544

Pasiva ke dni 31. 12. 2007 /v tis. Kč/:Pasiva ke dni 31. 12. 2007 /v tis. Kč/:Pasiva ke dni 31. 12. 2007 /v tis. Kč/:Pasiva ke dni 31. 12. 2007 /v tis. Kč/:

 
 
 
Výkaz zisku a ztrát 

Grant MPSV, Equal - Šance 3230

Grant MPSV, Magistrát hl. m. Prahy - ZZ Praha 1231

Grant MPSV - Systém mentoringu 2701

Grant MPSV - Motivační a učební programy 1800

Grant MPSV, Magistrát hl. m. Prahy - Mentor ČHV 620

Grant MSp ČR - Učební programy 54

Grant Úřadu vlády ČR - Služba Mentor 590

Grant MHMP - Služba Mentor 50

Grant KÚ JČ kraje - Služba Mentor 90

VEBO /příspěvek/ 240

Evropská komise - Agis /příspěvek/ 43

Evropská komise PRI - Rumunsko /příspěvek/ 214

Tržby za vlastní výrobky a služby 299

Ostatní výnosy (úroky) 34

Celkem 11196

Výnosy ke dni 31. 12. 2007 /v tis. Kč/:Výnosy ke dni 31. 12. 2007 /v tis. Kč/:Výnosy ke dni 31. 12. 2007 /v tis. Kč/:Výnosy ke dni 31. 12. 2007 /v tis. Kč/:

 

Spotřeba materiálu 570

Spotřeba energie 57
Opravy a udržování 119

Cestovné 548

Náklady na reprezentaci 111

Ostatní služby 2107
Mzdové náklady 5846

Zákonné sociální pojištění 1406

Ostatní sociální pojištění 20

Zákonné sociální náklady 22

Poskytnuté příspěvky 29
Výsledek hospodaření 361

Celkem 11196

Náklady ke dni 31. 12. 2007 /v tis. Kč/:Náklady ke dni 31. 12. 2007 /v tis. Kč/:Náklady ke dni 31. 12. 2007 /v tis. Kč/:Náklady ke dni 31. 12. 2007 /v tis. Kč/:

 
 
 15 



 
 
 
 


