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Rozšíření stávajících standardizovaných programů

pro pachatele dopravních nehod

MĚKKÝ PROJEKT
Programy pro odsouzené



Rozšíření stávajících standardizovaných programů

pro pachatele dopravních nehod

• Pilotován 2008, realizován ve 2 věznicích dvakrát ročně

• Kapacita 32 odsouzených ročně

• Cílová skupina: cca. 500 odsouzených / pachatelů

závažných dopravních nehod, intoxikovaných, mařících atd.

• Cíl: vzdělávání, sebekontrola a změna postojů vedoucích     

k rizikovému chování

• Rozšíření: do  2 dalších věznic = 32 odsouzených za rok;

školení pro 2 týmy odborných zaměstnanců, pravidelná

supervize, expertní podpora, dokumentace, evaluace

MĚKKÝ PROJEKT
Programy pro odsouzené



Rozšíření stávajících standardizovaných programů

pro pachatele sexuálně motivovaných 

trestných činů na dětech

MĚKKÝ PROJEKT
Programy pro odsouzené



Rozšíření stávajících standardizovaných programů

pro pachatele sexuálně motivovaných 

trestných činů na dětech
• Pilotován 2007, realizován ve 2 věznicích dvakrát ročně

• Kapacita: 48 odsouzených ročně

• Cílová skupina: cca. 200 odsouzených v kategorii B (dozor) a C 

(ostraha)

• Cíl: vzdělávání, sebekontrola a změna postojů a chování

• Rozšíření: do jedné další věznice v kategorii D (zvýšená ostraha); 

12 pachatelů zvlášť závažných trestných činů ročně; školení týmu 

odborných zaměstnanců, supervize, evaluace

MĚKKÝ PROJEKT
Programy pro odsouzené
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RapoticeRapotice

Specializovaná oddělení
bez ochranného léčení

Specializovaná oddělení
s ochranným léčením

• S poruchou osobnosti

• Závislí na návykových látkách

• Mentálně retardovaní

• Drogově závislí

• Závislí na alkoholu a gambleři

• Pachatelé sexuálních trestných činů

MĚKKÝ PROJEKT
Programy pro odsouzené

Odborné zacházení ve stávajících specializovaných odděleních



63%
obecná recidiva

40%
násilníci po 6 m. 

50%
násilníci po 12 m.

*IKSP,2011

*

*



MĚKKÝ PROJEKT
Programy pro odsouzené

Odborné zacházení ve stávajících specializovaných odděleních



Rozvoj nových standardizovaných programů

Krátkodobý intenzivní program pro násilníky
• Potřebujeme jednoduchý, krátký, plošně použitelný intervenční

program pro velké skupiny násilníků, zaměřený na antiagresivní

trénink a edukaci k důsledkům násilného chování

• Měl by být pilotován v 10 věznicích

• Měl by být standardní vstupní intervencí pro indikované

odsouzené

• Kapacita: 50 násilníků / věznice / rokyear

MĚKKÝ PROJEKT
Programy pro odsouzené



Rozvoj nových standardizovaných programů

Intervence a programy pro uživatele drog

• Výsledky nedávné epidemiologické studie ukazují, že téměř

čtvrtina odsouzených (cca 3000 osob) jsou problémoví

uživatelé drog (měsíc před nástupem do věznice užívali opiáty 

a/nebo pervitin a/nebo si aplikovali drogu nitrožilně).

• Problémové užívání drog je významným kriminogenním a 

zdravotním rizikem.

MĚKKÝ PROJEKT
Programy pro odsouzené



Rozvoj nových standardizovaných programů

Krátkodobý program pro uživatele drog
• Potřebujeme standardizovaný nízkoprahový, plošně použitelný 

program ambulantního charakteru (sadu standardizovaných 

intervencí) pro nejširší skupinu problémových uživatelů drog, 

zaměřený na  diagnostiku, poradenství a práci s motivací

• Měl by být  pilotován v jedné věznici

• Měl by být posléze zaveden ve všech 35 věznicích

a stát se vstupní intervencí pro indikované vězně

• Kapacita: 2000 problémových uživatelů drog ve všech 

věznicích / rok

MĚKKÝ PROJEKT
Programy pro odsouzené



Rozvoj nových standardizovaných programů

Dlouhodobý program pro uživatele drog
• Potřebujeme dlouhodobý, intenzivní, pobytový program pro 

skupinu problémových uživatelů drog motivovaných ke změně, 

založený na  režimové části, skupinové psychoterapii a 

prevenci relapsu za využití prvků terapeutické komunity pro 

drogově závislé

• Měl by být  pilotován v jedné věznici

• Měl by být posléze zaveden celkem ve 12 věznicích

jako standardizovaný, dlouhodobý, léčebný program 

pro indikované odsouzené

• Kapacita: 300 problémových uživatelů drog ve 12 věznicích / 

rok

MĚKKÝ PROJEKT
Programy pro odsouzené
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Zlepšení postavení
cizinců (informovanost, 
jazyková bariéra, etnické

rozdíly) 
Doporučení Rady Evropy

Zlepšení postavení
cizinců (informovanost, 
jazyková bariéra, etnické

rozdíly) 
Doporučení Rady Evropy

MĚKKÝ PROJEKT
Informace pro vězněné cizince

Foreigners
1432
9 %

Vietnam
Slovensko
Ukrajina
Polsko

Bulharsko
Rumunsko
Rusko
Nigerie

Foreigners
1432
9 %

Vietnam
Slovensko
Ukrajina
Polsko

Bulharsko
Rumunsko
Rusko
Nigerie

Koordinátoři pro zacházení s cizinci(garant za věznici)Koordinátoři pro zacházení s cizinci(garant za věznici)
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Současná struktura vzdělávání odborných zaměstnanců ve VS ČR

MĚKKÝ PROJEKT
Rozšíření vzdělávání vězeňského personálu



Zamýšlený systém vzdělávání odborných zaměstnanců ve VS ČR

MĚKKÝ PROJEKT
Rozšíření vzdělávání vězeňského personálu

Nástupní kurz
B

(8 týdnů)

Nástupní kurz
B

(8 týdnů)

Kurzy praktických 
dovedností

(obecné)

Kurzy praktických 
dovedností

(obecné)

Specializační
kurzy

(dle prac. zařazení)

Specializační
kurzy

(dle prac. zařazení)

• metody hodnocení
užívané ve VS ČR

• krizová intervence
• přístup zaměřený 

na trestný čin

Zacházení s 
• mentálně retardovanými
• poruchami osobnosti
• závislými
• trv. prac. nezařaditelnými



MĚKKÉ PROJEKTY

Kontakt:

PhDr. Pavel Horák
phorak@grvs.justice.cz

Děkujeme
za pozornost!
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