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Charakteristika věznice Kuřim
486 osob, 4(6)m2 /

 Oddělení pro standardní výkon trestu odnětí svobody.

 Oddělení pro výkon trestu prvovězněných odsouzených do 26-ti let 
věku s dozorem – mladí dospělí

 Specializované oddělení pro výkon trestu odsouzených s nařízenou 
léčbou sexuologickou

 Specializované oddělení pro odsouzené s poruchami chování
způsobené dlouhodobým užíváním omamných a psychotropních látek



Dispozice objektu v areálu Věznice Kuřim



Realizace stavby 
Projektová příprava

Navrhované řešení



Materiální vybavení

 Ložnice pro odsouzené

 Terapeutické prostory

 Personál



Zaměstnání odsouzených při realizaci stavby

Využití pracovního potenciálu vězněných osob



Základní principy programu 

 Proč jsem spáchal trestný čin

 Jaký je důsledek mojí trestné činnosti pro mne a pro společnost

 Co jsem způsobil svým trestným činem poškozeným

 Jak chci žít po výkonu trestu, co mohu změnit



Charakteristika cílové skupiny 

 32 prvovězněných odsouzených zařazených do věznice s ostrahou

 Věk 18 – 26 let

 Motivována



Obsah projektu

Odsouzení

Forma komunitního systému s důrazem na každodenní vyhodnocení činnosti 
odsouzených

Povinné vzdělávací a speciálně výchovné aktivity

Rekvalifikace kurz malíř
kurz zedník
kurz kuchař – ve spolupráci s oddělením logistiky

Výchovný tým

Tříletý kurz psychosociálního výcviku (2 zaměstnanci výchovného týmu)

Externí supervize 



Personální složení výchovného týmu

 Speciální pedagog – garant realizace programu

 Vychovatel

 Vychovatel – terapeut

 Psycholog

 Sociální pracovník 



Struktura programu zacházení

Cíl programu 

 Pracovní terapie  (výtvarné a řemeslné
techniky, zahradnické činnosti, pěstování ovoce a 
zeleniny)

 Samoobslužné činnosti (vaření, praní, 
žehlení, základy stolování)

 Vzdělávací aktivity (český jazyk, PC 
gramotnost, cizí jazyk)

 Komunitní setkání (Klub mladých – pravidelné
týdenní setkání)

Zájmové činnosti (kondiční cvičení, míčové hry)



Výstupy odborného zacházení

Primárně: 

Zvýšení kvalifikace 
Posílení pracovních dovedností s cílem zvýšit možnosti     
uplatnění na pracovním trhu 

Sekundárně:

Eliminace negativního vlivu prizonizace 
Motivace ke změně životního stylu 
Naučit se efektivně využívat volný čas
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