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Míra odhalené recidivy trestné činnosti se v České republice pohybuje kolem 85 %.  
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Úvod 

 
Rok 2008 byl pro Sdruţení pro probaci a mediaci v justici, o.s., rokem prověření našich 
zdrojů, a to nejenom finančních. 
V první polovině roku jsme úspěšně dokončili několik významných projektů, podpořených 
zejména dotacemi z Evropského sociálního fondu. Výstupy z těchto projektů posunuly naši 
organizaci odborně a posílily pozici SPJ mezi partnery. 
Druhá polovina roku byla pro naše sdruţení velmi náročná vzhledem k tomu, ţe jsme nemohli 
našim zaměstnancům nabídnout perspektivu dlouhodobějšího zaměstnání.  Na tomto místě 
bych ráda poděkovala všem zaměstnancům, kteří dokázali koncentrovat veškerou svoji 
odbornost a motivaci do přípravy nových projektů. Vzali na sebe část rizika, a tím deklarovali i 
tolik potřebnou podporu a naději, ţe toto období společně překonáme. Díky nim můţe SPJ 
v jiţ 15. roce své existence pokračovat v realizaci sluţeb v oblasti trestní justice. 
 

Dagmar Doubravová, předsedkyně sdružení 

  
 

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 vyuţívání 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 (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 švýcarského sdruţení VEBO 
(Sdruţení pro rozvoj probační sluţby ve východní Evropě) a SPJ. Cílem IPM je podpořit 
rozvoj probace a mediace v České republice. Podobně jako v předešlých šesti letech, i v roce 
2008 fungoval IPM jako platforma pro přípravu a realizaci aktivit SPJ, především pro rozvoj 
sluţby Sanace dluhů. Činnost IPM také v roce 2008 spočívala především 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 2008 

v činnosti SPJ a v rámci projektů Šance, Motivační programy ZZ v Praze (ZZ), Sanace 
dluhů, Motivační a učební programy (MUP), Systém mentoringu v trestní justici 
(Mentoring), Sluţba Mentor 2008 (Mentoring), Posílení rodiny (Mentoring), Učební 
programy – mladiství, 2008 (UP), Ţivot po vězení. 

 
 

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

 Realizace výzkumného šetření s cílem informovat odborníky o potřebách osob před 
a po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody. Zpráva z výzkumného šetření 
subjektivního hodnocení ţivotní situace ze strany odsouzených osob byla doplněna 
odborným posudkem pracovníků z Institutu pro kriminologii a sociální prevenci; 
Šance. 

 Vydání 1. čísla Vězeňského občasníku, který vytváří pro odsouzené Koalice Šance; 
Šance. 

 Vernisáţ k výstavě portrétů klientů projektu Šance v Poetické kavárně Obratník; 
4. 2. 2008; Praha; Šance. 

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

 Validace produktu Reintegrační program Plus; 3. 3. 2008; Praha; Šance. 

 Vydání 2. čísla Vězeňského občasníku, který vytváří pro odsouzené Koalice Šance; 
Šance. 

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

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

 Zahájení 1. pilotního běhu Učebního programu – mladiství pro mladistvé 
klienty ústavních zařízení ve Výchovném ústavu Kostomlaty; 14. 3. 2008; MUP. 

 Získání akreditace pro sdruţení jako vzdělavatele v sociálních sluţbách u MPSV 
ČR; 4. 4. 2008; SPJ. 

 Reportáţ Českého rozhlasu 6 o práci mentora v pořadu Česká justice; 18. 4. 2008; 
Mentoring. 

 Vydání broţury Reintegrační program Plus; ZZ.  

 Návštěva čínské delegace: představení aktivit sdruţení v oblasti trestní mediace, 
informace o připravovaném zákoně o civilní mediaci; 28. 4. 2008; Praha; SPJ. 

 Zahájení 2. pilotního běhu Učebního programu – mladiství ve Výchovném ústavu 
Buškovice; 7. 5. 2008; MUP. 

 Návštěva čínské delegace: informace o připravovaném zákoně o civilní mediaci, 
prezetance projektu Sanace dluhů; 14. 5. 2008; Praha; SPJ. 

 Zkoušky mentorů, kteří byli vyškoleni v rámci 2. vzdělávacího kurzu; Šance. 

 Konání posledního semináře Koalice Šance; 28. 5. 2008; Praha; Šance. 

 Vydání 3. čísla Vězeňského občasníku, který vytváří pro odsouzené Koalice Šance; 
Šance. 

 Reportáţ České televize o projektu Šance v pořadu Nemám práci; 4. 6. 2008; 
Šance.  

 Výcvik lektorů motivačních programů z řad pracovníků Probační a mediační sluţby 
ČR; 9. – 11. 6. 2008; MUP. 

Duben 

Květen 

Červen 

Leden 

Únor 

Březen 
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 Reportáţ televize Nova o projektu Šance v pořadu Dobré ráno; 12. 6. 2008; Šance.  

 Premiéra interaktivního filmu Josef v restauraci Krásný ztráty; 12. 6. 2008; Praha; 
Šance. 

 Závěrečná konference Šance s názvem Mezi vězením a komunitou: představení 
výstupů projektu, ohlédnutí za projektem a nové podněty tuzemských a 
zahraničních odborníků z oblasti trestní justice, z akce odvysílala ČT1 reportáţ; 
12. - 13. 6. 2008; Praha; Šance. 

 Vydání sborníku Mezi vězením a komunitou s popisem stávajících nástrojů 
reintegrace osob před výstupem a po výstupu z výkonu trestu odnětí svobody 
(VTOS) včetně analýzy průzkumu potřeb v cílové skupině a shrnutí výsledků a 
doporučení vyplývajících ze zkušeností projektu Šance; Šance. 

 Tisková konference k problematice reintegrace propuštěných vězňů v Café Louvre 
o zadluţenosti vězňů, průzkumu potřeb a obav osob těsně před nebo po 
propuštění z VTOS, o mentoringu a výstupech reintegračního programu; 20. 6. 
2008; Praha; Šance. 

 Reportáţ Českého rozhlasu 6 o zkušenostech s projektem pro propuštěné vězně 
v pořadu Česká justice; 20. 6. 2008; Šance. 

 Reportáţ České televize o projektu Šance v Událostech; 20. 6. 2008; Šance.  

 Úspěšné ukončení dvou pilotních běhů Učebního programu – mladiství pro 
mladistvé klienty ústavních zařízení ve Výchovných ústavech Kostomlaty a 
Buškovice; 20. a 26. 6. 2008; MUP. 

 Úspěšné ukončení projektu Systém mentoringu v trestní justici; celkem 41 mentorů 
poskytlo sluţbu Mentor 479 klientům, intervence byla úspěšná v 234 případech 
(48,8%); 30. 6. 2008; Mentoring. 

 Start nového projektu Posílení rodiny, který rozšiřuje mentoring na další cílovou 
skupinu: romské rodiny ohroţené odebráním dítěte do ústavní péče; 1. 7. 2008; 
Mentoring. 

 Reportáţ České televize o projektu Sanace dluhů a problematice předluţenosti lidí 
po výkonu trestu v Událostech; 5. 7. 2008; Sanace dluhů.  

 Získání akreditace k provádění rekvalifikace pro pracovní činnost Mentor u MŠMT 
ČR; 15. 7. 2008; SPJ. 

 Reportáţ Českého rozhlasu 6 o problémech mentorů propuštěných vězňů v pořadu 
Česká justice; 25. 7. 2008; Mentoring.  

 Spuštění aktualizovaného webu SPJ (www.spj.cz), nový design a členění obsahu; 
SPJ. 

 Vytvoření interaktivního webového portálu pro lektory motivačních a učebních 
programů; MUP. 

 Úspěšné ukončení projektu Motivační a učební programy pro osoby s kriminální 
minulostí jako opatření sociální a ekonomické integrace a prevence recidivy; 
31. 8. 2008; MUP. 

 Úspěšné ukončení projektu Šance (zaměstnávání osob propuštěných z výkonu 
trestu odnětí svobody); 31. 8. 2008; Šance. 

 Vydání broţury Učebního programu – mladiství ke konci projektu, který úspěšně 
přispívá ke sníţení rizika recidivy mladistvých pachatelů majetkových nebo 
násilných provinění; MUP. 

 Odborné zajištění školení lektorů pro výkon sluţby Mentor v Bulharsku, předání 
české zkušenosti místním odborníkům z oblasti trestní justice; Bulharsko; SPJ. 

 Umístění webových stránek www.spj.cz v soutěţi Být vidět na celkovém 7. místě ze 
45 zástupců neziskových organizací, v podkategoriích design a obsah dokonce na 
3. místě; 1. 10. 2008; Praha; SPJ. 

 Zahajovací seminář projektu Posílení rodiny, zaměřeného na pomoc romským 
rodinám, kterým hrozí odebrání dítěte do ústavní péče; 13. 10. 2008; České 
Budějovice; Mentoring.  

 Zřízení pobočky projektu Sanace dluhů v Severočeském soudním kraji; 1. 11. 2008; 
Ústí nad Labem; Sanace dluhů.  

 Zahájení pilotní fáze projektu Sanace dluhů, který nabízí mimosoudní řešení 
předluţenosti u klientů PMS ČR, kterým byl nařízen alternativní trest; Sanace 
dluhů.  

 Reportáţe Českého rozhlasu 6 o lidech v chronickém zadluţení a o vytváření 
projektů prevence kriminality v pořadu Česká justice; 21. a 28. 11. 2008; SPJ. 

 Úvodní seminář k zahájení pilotní fáze projektu Sanace dluhů na půdě Ministerstva 
spravedlnosti ČR za účelem seznámení se základními principy a plány pilotního 
projektu včetně postupů procesu sanování; vyjádření podpory projektu Sanace 
dluhů ministrem spravedlnosti Jiřím Pospíšilem během tiskové konference; 
2. 12. 2008; Praha; Sanace dluhů.  

 

Srpen 

Září 

Listopad 

Prosinec 

Říjen 
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Klíčové momenty roku 2009 do uzávěrky výroční zprávy:  

 

 Zahájení kurzu pro vyškolení mentorů, kteří budou pracovat s ohroţenými romskými 
rodinami v rámci projektu Posílení rodiny v Jihočeském kraji; 23. 1. 2009; Horní 
Planá; Mentoring.  

 Zahájení poskytování sociální sluţby sociální rehabilitace podle §70 zákona 
108/2006 Sb., o sociálních sluţbách, v rámci veřejné zakázky Krajského úřadu 
Ústeckého kraje „Poskytování sociálních sluţeb na Ústecku v letech 2009 – 2011“; 
1. 3. 2009; VZ Ústí.  

 Zahájení realizace projektu Najdu si své místo - podpora sociální a ekonomické 
(re)integrace znevýhodněných osob na území hl. m. Prahy. Cílem projektu je 
podpora sociální a ekonomické (re)integrace osob opouštějících VTOS, osob s 
uloţeným alternativním trestem, mladistvých a mladých dospělých s výchovnými 
problémy nebo kriminální minulostí. Projekt usiluje o posílení sociálních 
kompetencí cílové skupiny, zvýšení její motivace nalézt uplatnění na trhu práce a 
aktivně řešit svou ţivotní situaci; 1. 3. 2009; Najdu si své místo  

  Získání pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí dle § 49 odst. 1 zákona 
č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, od MHMP s účinností od 18. 3. 
2009; Mentoring. 

 Zahájení realizace dvouletého projektu Ţivot po vězení – Reintegrační program Plus 
pro příslušníky romské komunity - cílem projektu je reintegrace příslušníků 
vyloučených romských lokalit s kriminální minulostí v Karlovarském a Ústeckém 
kraji a zvýšení jejich šance najít a udrţet si zaměstnání; 23. 3. 2009; Ţivot 
po vězení. 

 Návštěva švýcarského experta na sanování dluhů spojená s konzultací současného 
vývoje implementace švýcarského modelu do českého prostředí, diskuse moţnosti 
evaluace projektu Sanace dluhů a sdílení zkušeností se sanováním dluhů 
ve švýcarském Curychu; 24. 3. 2009; Praha; Sanace dluhů.  

 Účast na jednání s kanadskými experty na imigraci a uprchlíky, jehoţ účelem byla 
výměna informací v oblasti problematiky romské komunity, zejména z pohledu 
legislativy; 27. 3. 2009; Praha; SPJ. 

 Vytvoření modelu evaluace projektu Sanace dluhů společně s experty z Institutu pro 
kriminologii a sociální prevenci (IKSP); Sanace dluhů. 

 Návštěva delegace z albánského ministerstva spravedlnosti a albánských 
neziskových organizací, představení metod restorativní justice v České republice, 
sluţby Mentor a Sanace dluhů; 16. 4. 2009; Praha; SPJ. 

 První setkání s lektory programů finanční gramotnosti v Ústí nad Labem; 
25. 4. 2009; VZ Ústí. 

 Přihlášení sluţby Reintegrační program Plus do soutěţe Národní cena kariérového 
poradenství 2009 v kategorii kariérového poradenství poskytovaného osobám 
znevýhodněným na trhu práce, kterou vyhlašuje české centrum Euroguidance; 
SPJ.  

 Nominace Sluţby Mentor do soutěţe Evropské komise The Crystal Scales of  
Justice Award a postup do uţšího výběru 4 oceněných projektů s účastí zástupců 
SPJ na slavnostním vyhlášení výsledků dne 5. 6. 2009 v Bruselu; Mentoring.  

 

 

 

 

 

 

 

Leden Leden 

Březen 

Duben 

Předluţenost je nejvýznamnější překáţkou úspěšné resocializace lidí po výstupu z výkonu trestu. 
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Působnost v roce 2008 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

„Výhodou mentora (a základním pilířem 
sluţby Mentor) je jazyková a kulturní 
blízkost, která mu umoţňuje získat 
klientovu důvěru a navázat s ním 
osobní vztah. Otevírá tak prostor pro 
další a často velmi potřebnou pomoc, 
např. v oblasti řešení zadluţenosti, 
nezaměstnanosti, bydlení, péče o děti a 
jejich vzdělávání. Mentor 
zprostředkovává klientovi kontakt 
s institucemi, je mostem mezi ním a 
justicí i dalšími odborníky, kteří pracují 
s romskou menšinou.“  

Mgr. Marek Demner 

Projekty realizované SPJ v roce 2008 

 

 Systém mentoringu v trestní justici 
 Sluţba Mentor 2008  
 Posílení rodiny 
 Sanace dluhů 
 Motivační programy ZZ v Praze 
 Motivační a učební programy pro osoby s kriminální minulostí jako opatření 

ekonomické a sociální integrace a prevence recidivy  
 Učební programy – mladiství, 2008 
 Šance (zaměstnávání osob propuštěných z výkonu trestu odnětí svobody) 

 

 
 
 Název projektu: Systém mentoringu v trestní justici 
 
Projekt realizovalo SPJ ve spolupráci s Probační a mediační sluţbou ČR 
(dále jen PMS ČR). Jeho cílem bylo vytvoření fungující sluţby Mentor, 
zaloţené na individuálních potřebách romských klientů PMS ČR z řad 
romského etnika. V období realizace projektu (září 2005 – červen 2008) byl 
vytvořen národní systém sluţby Mentor aplikovatelný kdekoli v ČR. 
Sluţba byla rozšířena do Královéhradeckého, Pardubického a Libereckého 
kraje a do dalších středisek PMS ČR Jihočeského a Středočeského kraje. 
Bylo vyškoleno 30 nových mentorů. Celkem s klienty pracovalo 41 mentorů, 
kteří spolupracovali se 17 středisky PMS ČR a poskytli sluţbu Mentor 479 
klientům, intervence mentora byla úspěšná v 234 případech (48,8%). 
 
V roce 2008 pokračovala práce mentorů s klienty, byla provedena revize a 
finalizace Hodnotící zprávy a Metodiky sluţby Mentor. 
 
Romové pomáhají Romům - sluţba Mentor je v současné době jediná sluţba v oblasti práce 
s pachateli trestné činnosti, která přímo vyuţívá potenciál romské menšiny. Více informací o 
projektu a sluţbě Mentor, včetně výstupů a podrobných aktualizovaných statistik naleznete na 
webové adrese www.mentoring.spj.cz.  
 
 
 
 Název projektu: Sluţba Mentor 2008 

 
Projekt realizovalo SPJ ve spolupráci s PMS ČR. Jeho cílem bylo zejména 
zajistit v průběhu roku 2008 činnost mentorů vyškolených v předchozích 
projektech, tedy udrţet a zkvalitňovat sluţbu Mentor, která přispívá ke 
sníţení rizika recidivy a sociálního vyloučení romských klientů. Projekt byl 
realizován v lednu – prosinci 2008 ve Středočeském, Jihočeském, 
Královéhradeckém, Pardubickém a Libereckém kraji a na území hl. m. 
Prahy. Celkem s klienty pracovalo 40 mentorů, kteří spolupracovali s 18 
středisky PMS ČR a poskytli sluţbu Mentor 285 klientům, intervence mentora 
byla úspěšná ve 127 případech (44,6%). 
 
V průběhu roku 2008 probíhala práce mentorů s klienty PMS ČR, 
doprovázená PR aktivitami zaměřenými zejména na odborníky z oblasti 
sociálních sluţeb a trestní justice. 
 
 
 
  Název projektu: Posílení rodiny 

 

Záměrem projektu je zlepšení poměru rodinné péče na úkor péče ústavní v případě dětí a 
mladistvých ze sociálně vyloučených rodin hlásících se k romské menšině, a sice formou 
poskytování poradenství, preventivní péče a dalších sluţeb zaměřených na sanaci těchto 
ohroţených rodin. SPJ chce ve spolupráci s odděleními sociálně právní ochrany dětí a PMS ČR 
v Jihočeském kraji pilotně ověřit rozšíření úspěšného principu mentoringu na cílovou skupinu 
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„Po výstupu z výkonu trestu na 
propuštěné čeká nelehká situace. 
Komplikace spojené s návratem do 
stejného sociálního prostředí, obtíţné 
shánění práce a ubytování a další 
těţkosti násobí jejich finanční situace. 
Průměrně dluţí přes 150 tisíc korun a 
exekutoři na sebe nenechávají dlouho 
čekat. Člověk v této situaci ztrácí 
motivaci k novému startu a obrací se k 
nelegálnímu zaměstnání nebo 
kriminální činnosti. Sanace dluhů nabízí 
alternativu: šanci nového startu, pokud 
se zodpovědně postaví svým závazkům 
a dle svých moţností je splatí. 
Zavádění Sanace dluhů do českého 
prostředí není jednoduché, ale věřím, 
ţe má cenu v tomto úsilí pokračovat.“ 

Mgr. Stanislav Komínek 

„Skupinová forma a způsob vedení 
skupiny motivovaly frekventanty 
k zamyšlení, hledání i utváření 
vlastního názoru a nenásilně útočily na 
postoje odsouzených k některým 
zaţitým negativním jevům. 
V neposlední řadě přátelská atmosféra 
navozující pocit bezpečí dosáhla toho, 
ţe odsouzení se do projektu zapojili 
opravdu aktivně a hodnotili jej velmi 
dobře.“ 

sociální pracovnice Věznice Jiřice 

 

romských rodin ohroţených odebráním dítěte do ústavní péče. Doba realizace projektu je červenec 
2008 – červen 2010. 
 
V roce 2008 se uskutečnila přípravná fáze projektu: proběhl zahajovací seminář na Krajském úřadě 
v Českých Budějovicích (říjen), dále pak pracovní setkání s pracovníky oddělení sociálně právní 
ochrany dětí (OSPOD) a potenciálními mentory. Realizována byla příprava kurzu pro vyškolení 
mentorů a výběr účastníků.  
 
 
 Název projektu: Sanace dluhů 

 
Sluţba Sanace dluhů nabízí mimosoudní řešení lidí s uloţeným alternativním 
trestem, realizuje ji SPJ, PMS ČR a švýcarské sdruţení VEBO (Sdruţení pro 
rozvoj probační sluţby ve východní Evropě). Mezi její cíle patří podpora 
resocializace, legalizace zaměstnanosti a zajištění vyšší výnosnosti pro 
věřitele. Základní myšlenku sanování dluhů čerpá SPJ z modelu probační 
sluţby švýcarského kantonu Curych, kde je tato sluţba nabízena 35 let a 
věřiteli je vnímána jako standardní cesta vymáhání pohledávek, která jim 
zajišťuje u této cílové skupiny vyšší uspokojení.  
 
Sluţba je zaloţena na poskytování dluhového poradenství. Jedinečnost 
sluţby spočívá v dispozici tzv. sanačního fondu, ze kterého mohou být dříve 
uspokojeny pohledávky věřitelů. Klient nabízí svým věřitelům volné zdroje ve 
3 letech. Pokud s nabídkou věřitelé souhlasí, je jim částka jednorázově 
vyplacena ze sanačního fondu a klient stejnou částku poté 3 roky splácí zpět 
do fondu. Mezi hlavní aktivity poskytování sluţby tedy patří mapování situace 
klienta (dluhy, finance, sociální zázemí, bydlení, práce), komunikace s věřiteli 
a snaha najít kompromis mezi moţnostmi klienta a nárokem věřitele. 
 
Klient standardně nabízí věřitelům 36 splátek, které jsou ve výši sráţek ze 
mzdy v reţimu přednostních pohledávek. Ve Švýcarsku je tato částka průměrně kolem 25 % jejich 
celkového dluhu - očekáváme, ţe u nás bude nabídka velmi podobná. Myslíme si, ţe pro věřitele je 
toto uspokojení pohledávky zajímavé, protoţe cílová skupina projektu jinak není motivovaná 
legálně pracovat a splácet své závazky. V tomto přístupu jiţ většinou „umí chodit“ a navyšování 
dluhu je často netrápí. Pro věřitele je motivační nejen výše výtěţnosti, ale i 
rychlost. Získat od cílové skupiny peníze zpět, zvláště v období finanční 
krize, je velmi obtíţné. Pokud tuto návratnost někdo řeší za ně, ušetří 
věřitelé čas i peníze. 
 
Podařilo se oslovit nejsilnější zástupce věřitelů v republice, mezi které patří 
bankovní i nebankovní instituce, ale i stát. Podporu projektu vyjádřil ministr 
spravedlnosti JUDr. Pospíšil. Ukazuje se, ţe téma řešení předluţenosti je 
stále více aktuální a Sanace dluhů přináší zajímavou alternativu svým 
zaměřením na specifickou cílovou skupinu a dispozicí sanačního fondu.  
 
 
 
 Název projektu: Motivační programy ZZ v Praze 
 

Projekt realizovalo SPJ ve spolupráci s Diakonií ČCE – Střediskem křesťanské pomoci v Praze 
(Diakonie), PMS ČR a Vězeňskou sluţbou ČR. Hlavním cílem projektu bylo zvýšit šanci osob 
s kriminální minulostí nacházejících se v tíţivé sociální situaci nalézt a udrţet si zaměstnání. 
Zároveň projekt posílil kapacitu organizací pracujících s touto cílovou skupinou a rozšířil jejich 
nabídku poskytovaných sluţeb. Projekt byl realizován od září 2006 do dubna 2008.  
 
V rámci projektu bylo realizováno celkem 6 Motivačních programů ZZ (Získej 
zaměstnání). Programy probíhaly na území hl. m. Prahy a ve Věznici Jiřice. 
V roce 2008 byl realizován poslední motivační program. Dále pokračovala 
individuální práce mentorů s klienty. Jednalo se o dospělé klienty ve výkonu 
trestu odnětí svobody (VTOS), osoby propuštěné z VTOS, klienty Diakonie a 
klienty PMS ČR Praha.  
 
Dne 10. března 2008 se konal závěrečný seminář k projektu. Celkem se 
semináře zúčastnilo 48 osob z různých institucí. Pozvání přijali také 3 
zahraniční experti ze Švýcarska, kteří se s účastníky podělili o své 
zkušenosti z realizace motivačních programů Probační sluţbou kantonu 
Curych. 
 
Motivační programy zaloţené na principech kognitivně-behaviorální metody vycházejí 
z přesvědčení, ţe k tomu, aby člověk mohl své chování změnit, je nutné, aby ho nejdříve pochopil. 
Lektoři bilancují s klienty jejich trestní minulost, vedou je k vytvoření alternativních strategií řešení 
problémů a rozvoji kompetencí důleţitých pro získání a udrţení si zaměstnání.  
 
Do projektu bylo zapojeno celkem 198 klientů, z toho u 180 klientů byla podpora úspěšná.  
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„Já jsem do projektu vstupoval 
s určitými obavami, nevěděl jsem, co 
si vlastně o tom mám myslet? Mně ţe 
by chtěl někdo pomáhat? Mentor nebo 
mentorka? Kdo to má jako být? Trochu 
mě napadalo, jestli na mě nechtějí 
někoho nasadit, kdo mě bude hlídat. 
Ve vězení jsem byl v podstatě za 
blbost, párkrát mě chytli, ţe jezdím 
bez řidičáku. Věřil jsem, ţe to všichni 
pochopí a práci si najdu snadno i bez 
pomoci. Skutečnost byla ale úplně 
jiná, nebylo to zdaleka tak snadný. 
Navíc se ozvali věřitelé, půjčky jsem si 
bral vlastně na pokuty. Dokonce jsem 
z toho nemohl spát, začal jsem se bát, 
ţe se tam vrátím. Jednou ráno jsem 
zavolal svojí mentorce a ona mi 
pomohla napsat nějaké dopisy a 
komunikovat s lidmi, kterým jsem 
dluţil. Jsem jí za to pořád hrozně 
vděčný, nejcennější bylo to, ţe mě 
naučila, jak všechny ty problémy mám 
řešit. A navíc jsem cítil i psychickou 
podporu, ţe mám vedle sebe někoho, 
kdo si o mně nemyslí, ţe jsem nějaký 
odpad společnosti, někoho kdo věří, 
ţe ta cesta zpátky existuje.“ 

    Klient Petr 

„V Učebních programech – mladiství 
se účastníci učí mít pod kontrolou své 
chování v rizikových situacích, 
získávají dovednosti pro uplatnění se 
na trhu práce. Obsah programů je 
propojován s reálnými situacemi ze 
ţivota a je postaven na rozvoji 
pozitivních stránek klienta.“  

Mgr. Dagmar Doubravová 

 

 
 
 
 Název projektu: Motivační a učební programy pro osoby s kriminální minulostí jako 
opatření ekonomické a sociální integrace a prevence recidivy 

 
Projekt realizovalo SPJ ve spolupráci s PMS ČR a Vězeňskou sluţbou ČR. 
Hlavním cílem projektu bylo zvýšit šanci osob s kriminální minulostí 
nacházejících se v tíţivé sociální situaci nalézt a udrţet si zaměstnání a 
vyhnout se opakování trestné činnosti. Projekt byl realizován od září 2006 do 
srpna 2008.  
 
V roce 2008 bylo realizováno 6 probačních programů Učební program – 
mladiství určených pro mladistvé pachatele ve smyslu zákona č. 218/2003 
Sb., o soudnictví ve věcech mládeţe. Programy proběhly na střediscích PMS 
ČR v Chomutově, Sokolově, Českých Budějovicích, Plzni, Chebu a Mostě. 
Došlo k úspěšné pilotáţi 2 běhů Učebního programu – mladiství pro klienty 
ústavních zařízení ve Výchovném ústavu Kostomlaty a Výchovném ústavu 
Buškovice. Pro dospělé klienty ve výkonu trestu odnětí svobody a klienty PMS ČR byly realizovány 
3 běhy Motivačního programu ZZ (Získej zaměstnání) ve Věznici Kynšperk nad Ohří, Vazební 
věznici České Budějovice a na středisku PMS ČR v Chomutově. 
 
Dne 11. 3. 2008 byl zorganizován seminář pod názvem Seminář k Učebnímu programu – mladiství 
v rámci projektu Motivační a učební programy (MUP). Semináře se zúčastnilo 38 odborníků 
z oblasti práce s mladistvými. Hostem semináře byl švýcarský expert na práci 
s mladistvými z Univerzity Curych. 
 
Do projektu se zapojilo celkem 169 klientů. Programy úspěšně absolvovalo 
119 z nich. Dalších 11 klientů bylo zapojeno do projektu v rámci mentoringu. 
V závěru projektu bylo vyškoleno 12 lektorů učebních a motivačních 
programů z řad pracovníků PMS ČR pro zajištění pokračování aktivit projektu. 
 
 
 
 Název projektu: Učební program – mladiství, 2008 

 
Projekt realizovalo SPJ ve spolupráci s PMS ČR. V rámci projektu byly zrealizovány 4 běhy 
probačního programu Učební program – mladiství pro mladistvé pachatele ve smyslu zákona č. 
218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeţe. Záměrem projektu bylo minimalizovat rizika 
opakování trestné činnosti u mladistvých pachatelů, vést je k odpovědnosti a chránit společnost. 
 
Učební program – mladiství je akreditovaný probační program. Stejně jako Motivační program ZZ 
(Získej zaměstnání) je zaloţen na kognitivně-behaviorální metodě. Základním rozdílem mezi 
programy je cílová skupina. Učební program není určen dospělým, ale mladistvým pachatelům 
násilných nebo majetkových provinění menší závaţnosti, kterým bylo uloţeno výchovné opatření 
v podobě účasti na probačním programu.  
 
Projekt probíhal od září 2008 do prosince 2008 ve městech Beroun, 
Chomutov, Plzeň a Most. Do programů nastoupilo celkem 19 klientů. 
Úspěšně programy absolvovalo 10 klientů. 
 
                         
 
 Název projektu: Šance (zaměstnávání osob propuštěných z výkonu 
trestu odnětí svobody) 

 
Hlavním cílem projektu je vyvinout ucelený reintegrační program pro osoby 
před a po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody (VTOS), ověřit ho ve 
věznicích (Bělušice, Jiřice a Vinařice) a podpořit spolupráci mezi odborníky a 
organizacemi věnujícími se vybrané cílové skupině. Dalším cílem je vytvořit 
strategii a motivovat změnu postoje zaměstnavatelů k zařazení osob z VTOS 
do pracovního procesu. Projekt byl realizován od prosince 2004 do srpna 
2008 v regionu NUTS II - Střední Čechy a Severozápad Koalicí Šance (10 
organizací), hlavním realizátorem bylo Sdruţení pro probaci a mediaci 
v justici, o.s. 
 
V rámci projektu Šance byl realizován Reintegrační program, do kterého se 
zapojilo 99 klientů. Ze zpracovaných statistik projektu vyplývá, ţe více neţ 
 30% klientů se podařilo získat legální zaměstnání. V rámci Reintegračního 
programu se mimo jiné uskutečnily 2 rekvalifikační kurzy (Obsluha 
vysokozdviţného vozíku a Malíř-natěrač), kurz PC a několik náborů 
zaměstnavatelů přímo ve věznicích.  
 
S velkým úspěchem se setkali leták Kroky po propuštění, časopis Vězeňský 
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občasník a informační film pro odsouzené Josef. Film byl natočen v interaktivní formě 
(kinoautomat) a znázorňuje situace, se kterými se odsouzený můţe setkat po propuštění z VTOS, 
a jejich moţná řešení, je součástí Reintegračního programu.  
 
Dále bylo realizováno výzkumné šetření subjektivního hodnocení ţivotní situace ze strany 
odsouzených osob s cílem informovat odborníky o potřebách osob před a po propuštění z VTOS.  
Byly vytvořeny 4 metodiky  -  Reintegrační program před a po propuštění z VTOS, Kurz 
komunikačních dovedností, Kurz právního minima a poradenství a Vzdělávací kurz Mentor,  vznikla 
publikace Mezi vězením a komunitou - sborník příspěvků k problematice sociální reintegrace 
vězněných osob, jejímţ cílem bylo poskytnout základní informace k problematice práce 
s odsouzenými před a po propuštění z VTOS a také představit výsledky projektu Šance. Konal se 
poslední ze seminářů Koalice Šance, dále kulatý stůl pro odborníky s názvem Mezi vězením a 
komunitou, vernisáţ k výstavě portrétů klientů projektu a také závěrečná konference a workshopy 
s mezinárodní účastí. Více informací na stránkách projektu www.equal.spj.cz. 
 
 
 
Projekty, ve kterých naše sdruţení působí jako spolurealizátor 
 
 Mentor. Roma Mediators between the Probation Service and Roma Offenders. 

Transfer of Success.  

 
Cílem projektu je zprostředkovat české know-how a dobrou praxi v oblasti práce s klienty PMS ČR 
odborníkům v Bulharsku. Projekt má napomoci nově vzniklé bulharské probační sluţbě zavést 
sluţbu určenou klientům romského původu, kterým byl uloţen alternativní 
trest či opatření. SPJ je partnerskou organizací tohoto projektu realizovaného 
bulharskou organizací Crime Prevention Fund – IGA, Pazardjik.  
 
V září 2008 SPJ odborně zajistilo školení lektorů pro výkon sluţby Mentor 
v Bulharsku a zprostředkovalo informace o české zkušenosti odborníkům 
z oblasti trestní justice (z řad probačních úředníků, státních zástupců, soudců 
a policie).  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Mezinárodní spolupráce  
 

SPJ bylo do října 2008 členem CEP - The European Organisation for Probation (Evropské 
organizace pro probaci). Místopředsedkyně SPJ působila v letech 2002 - 2004 ve výkonném 
výboru této organizace a v letech 2005 - 2007 vykonávala funkci viceprezidentky CEP, nyní je 
čestnou členkou CEP.  
 
S říjnem 2008 SPJ ukončilo své téměř desetileté členství v této významné mezinárodní organizaci, 
sdruţující evropské státní i nestátní organizace působící v oblasti probace. Důvodem ukončení byla 
finanční náročnost členství a reprezentace České republiky na této platformě. Jsme velmi potěšeni, 
ţe se na dlouholetou činnost SPJ na poli CEP podařilo kontinuálně navázat – pomyslné ţezlo 
členství převzalo MSp ČR, resp. PMS ČR.  
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K 31. 12. 2008 SPJ vyškolilo 52 romských mentorů. 
 

http://www.equal.spj.cz/


Další poskytované služby 

 
Kvalifikační a specializační vzdělávací kurz pro úředníky a asistenty PMS ČR 

SPJ se dlouhodobě podílí na odborném zajištění komunikačního bloku v rámci přípravy úředníků a 
asistentů PMS ČR. SPJ rovněţ zajišťuje supervize pro probační úředníky ve středních Čechách.  
 
Nabídka kurzů - posilování komunikačních a lektorských dovedností 

Účastníci kurzu se seznámí s principy efektivní komunikace a získají teoretickou i praktickou 
průpravu pro posilování lektorské výbavy. Důraz je kladen na vytváření perspektivních mezilidských 
vztahů na úrovni práce s klienty, zacházení s účastníky kurzů, ale také na řízení a rozvoj organizace. 
Kurz staví na silných stránkách kaţdého z účastníků a přispívá k posílení pocitu jejich vlastního 
bezpečí. Kurz posiluje prostředí pro transparentní postupy v sociálních sluţbách na všech úrovních. 
 
Probační programy pro mladistvé 

SPJ realizuje 2 akreditované probační programy, které byly ve smyslu § 17 zákona 218/2003 Sb. 
schváleny ministrem spravedlnosti a zapsány do seznamu probačních programů vedeného MSp ČR. 
Cílem programu „Učební program – mladiství“ je minimalizovat rizika opakování trestné činnosti 
mladistvých pachatelů a podporovat je ve vytvoření a osvojení si alternativních strategií chování. 
Program „Romský mentor“ usiluje o zefektivnění výkonu trestních opatření u mladistvých romských 
klientů formou individuálního doprovázení.  
 
Specializovaná knihovna pro veřejnost a informační centrum 

SPJ provozuje knihovnu s více neţ 700 publikacemi, které jsou k dispozici studentům a odborné 
veřejnosti prostřednictvím nabídky na www.spj.cz. Nabízené tituly jsou z oblasti trestní justice, trestní 
politiky, sociální práce v trestní justici, psychologie, personalistiky. Zájemcům jsou k dispozici také 
odborné časopisy a kontakty na organizace zabývající se oblastí prevence kriminality. 
 
Mentoring 

Individuální podpora a poradenství pro pachatele trestné činnosti poskytované vyškoleným laikem – 
mentorem – patří mezi naše hlavní sluţby. Mentoři motivují klienty k plnění povinností uloţených 
soudem, jsou jim podporou při návratu z vězení do běţného ţivota, působí jako prostředníci mezi 
klientem a dalšími institucemi. Mentoři spolupracují s rodinou klienta a jeho blízkým sociálním okolím. 
Výrazných úspěchů dosahují zejména naši romští mentoři.  
 
Reintegrační program Plus 

Program nabízí široké spektrum aktivit a podpory osobám, které opouští vězení. Mezi klíčová témata 
patří řešení nezaměstnanosti, bydlení, předluţenosti a ztráty sociálních kontaktů. Spolupráce 
s klientem začíná jiţ během výkonu trestu odnětí svobody a pokračuje v prvních měsících po jeho 
propuštění v rámci mentoringu. Jedinečnost Reintegračního programu Plus spočívá v jeho 
kontinuálnosti a komplexnosti.  
 
Sanace dluhů 

Sanace dluhů je mimosoudním řešením předluţenosti klientů PMS ČR. Cílem sluţby je formou 
dluhového poradenství a vyuţitím sanačního fondu podpořit resocializaci lidí po výkonu trestu, 
motivovat je k udrţení legálního zaměstnání, zmírnit míru recidivy a zajistit maximální moţnou 
výtěţnost pro věřitele vzhledem k moţnostem klientů. 
 
Motivační program ZZ (Získej zaměstnání) 

Program vyuţívá principů kognitivně-behaviorální teorie vedoucí k reflexi problémového jednání a 
moţnosti osvojení si alternativních způsobů řešení problémových situací. Cílem programu je posílit 
silné stránky klienta, sníţit tak riziko recidivy, napomáhat sociální integraci a chránit společnost. 
 
Kurzy finanční gramotnosti a řešení předluţenosti 

Kurzy mají za cíl posílení kompetencí v oblasti předcházení i řešení předluţenosti, mezi klíčová 
témata patří přehled závazků, analýza příjmů a výdajů, komunikace s věřiteli a představení moţnosti 
řešení finanční situace.  
 
 

 

http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/708/_s.155/701?l=218/2003


 
 
 
 

 
 

Informace o organizaci 

 
 

Rada sdruţení se k 31. 12. 2008 skládá ze tří členů: 
Dagmar Doubravová (předsedkyně), Lenka Ouředníčková 
(místopředsedkyně) a Eliška Rothová (členka Rady). 
 
Zaměstnanci v roce 2008 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SPJ dále v roce 2008 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 sluţby zajišťuje Romana Lafatová. 
Tvorbu a správu webových stránek má na starosti Ondřej 
Novák, supervizorem a správcem sítě je Zdeněk Macek a 
tvorbu sanační databáze a správu webových stránek 
zajišťuje Jan Kaltoun.  
 
Sdruţení pro probaci a mediaci v justici, o.s., se i v roce 
2008 zapojilo do realizace výkonu trestu obecně 
prospěšných prací (OPP) jako poskytovatel práce a přijalo 
dva odsouzené k odpracování trestu. 
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Vedoucí projektů 
 
 
 
 
 

Finanční manaţer 
 

Koordinátoři projektů 
 
 
 
 
 
 
 

Asistenti projektů 

Doubravová Dagmar 
Hasmanová Ludmila 
Komínek Stanislav 
Křiţanová Barbora 
Ouředníčková Lenka 
 
Tůmová Kateřina 
 
Čabalová Gabriela 
Demner Marek 
Hušková Veronika 
Krčmářová Květa 
Meloun Luboš 
Svobodová Irena 
Šimková Soňa 
 
Ernekerová Blanka 
Horáková Eva 
Hosnedlová Alena 
Richterová Andrea 
Streichsbierová Lucie 
Sokolová Lucie 
Tomanová Jana 

SPJ působí na poli trestní justice jiţ 15 let. 
1515 
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Kontakt a poděkování 

 
 
Kontakt:  

 
Sdruţení 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.equal.spj.cz  
http: www.mentoring.spj.cz 
Registrace u Ministerstva vnitra ČR pod č. j. II/s-OS/1-24642/94-R 
Číslo účtu: ČS 1930304339/0800  
IČ: 60446871 
 
 
Poděkování: 

 
Rádi bychom vyslovili poděkování všem spolupracujícím jednotlivcům i 
organizacím a dárcům, kteří v roce 2008 podporovali naši činnost.  
 
Poděkování patří:  
 spolupracujícím institucím a organizacím:  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 členům, současným a bývalým pracovníkům, spolupracovníkům, 
příznivcům a podporovatelům,  
 
 donátorům, kteří podporují naši činnost: 

 
                
          

 
 
  
                

 
 
               
      
     

 
 
 
 
 
 

 Děkujeme! 
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14 Nabízíme vlastní publikace a filmy.  
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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 221

Pokladna 28

Bankovní účty 4503

Příjmy příštích období 116

Celkem 4868

Aktiva ke dni 31. 12. 2008 /v tis. Kč/:

 

Vlastní jmění organizace 1317

Účet výsledku hospodaření -138

Krátkodobé závazky 450

Výdaje příštích období 247

Výnosy příštích období 2992

Celkem 4868

Pasiva ke dni 31. 12. 2008 /v tis. Kč/:

 
 
 
Výkaz zisku a ztrát 

Grant ESF/MPSV (Equal) - Šance 3423

Grant ESF/MPSV/MHMP (JPD3) - ZZ Praha 600

Grant ESF/MPSV (OP RLZ) - Systém mentoringu 719

Grant ESF/MPSV (OP RLZ) - Motivační a učební programy 1755

Grant FM EHP/Norsko (BG NROS) - Posílení rodiny 440

Grant MSp ČR - Učební programy 77

Grant Úřadu vlády ČR - Sluţba Mentor 2008 1112

Grant MHMP - Sluţba Mentor 2008 150

Grant KÚ JČ kraje - Sluţba Mentor 2008 100

VEBO /příspěvek/ 205

VEBO /příspěvek/ Sanace dluhů 136

Trţby za vlastní výrobky a sluţby 186

Ostatní výnosy (úroky) 31

Celkem 8934

Výnosy ke dni 31. 12. 2008 /v tis. Kč/:

 

Spotřeba materiálu 212

Spotřeba energie 63

Opravy a udrţování 78

Cestovné 394

Náklady na reprezentaci 139

Ostatní sluţby 1914

Mzdové náklady 5007

Zákonné sociální pojištění 1227

Ostatní sociální pojištění 13

Ostatní náklady 9

Daň z příjmů 16

Výsledek hospodaření -138

Celkem 8934

Náklady ke dni 31. 12. 2008 /v tis. Kč/:

 
 
 
 
 
 

60 % lidí se pro opětovné páchání trestné činnosti vrací zpět do vězení. 15 



 
 
 
 
 
 


