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RUBIKON CENTRUM

ÚVOD
Popis problému a představení
projektu Společně na svobodu
Projekt Společně na svobodu (dále jen projekt) byl realizován
organizací RUBIKON Centrum (dále jen RC) v úzké součinnosti
s Vězeňskou službou ČR (dále jen VS ČR). Do realizace projektu byly
zapojeny čtyři věznice – Stráž pod Ralskem, Horní Slavkov, Příbram
a Světlá nad Sázavou.
Projekt vznikl jako reakce na problém neefektivity systému sociální
integrace a prevence recidivy vězněných osob. Vysoká recidiva v ČR je
dlouhodobě vnímána jako problém. Příčiny i důsledky recidivy vnímáme
na několika úrovních, podrobněji viz Obr. 01.

Obr. 01 Upraveno dle Výroční zprávy RUBIKON Centrum, 2019
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RUBIKON CENTRUM

RUBIKON CENTRUM

„Ve chvíli, kdy je spolupráce
nastavená stejným směrem,
může být efektivní.”
odborný zaměstnanec VS ČR

V rámci projektu Společně na svobodu byla
těžištěm práce příprava vězněných osob na
propuštění z výkonu trestu odnětí svobody
(dále jen VTOS) a podpora při následné integraci
do společnosti. Přímá práce s klienty byla
postavena na dvou hlavních pilířích – maximální
návaznost na práci odborných pracovníků
věznic a komplexnost v klientské práci.
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Návaznost na práci odborných
pracovníků VS ČR

Komplexnost v klientské práci,
case management

Do projektu byli vybíráni klienti, kteří ve VTOS
absolvovali standardizovaný program, nejčastěji
Zastav se, zamysli se, změň se (dále jen 3Z),
nebo prošli specializovaným oddílem (dále
SpO), oddílem bezdrogové zóny a nejčastěji pak
výstupním oddílem. Od odborných pracovníků
VS ČR i samotných klientů jsme se snažili
načerpat maximální množství informací
a pokračovat v práci, která byla ve VTOS
započata. Vycházeli jsme také ze Souhrnné
analýzy rizik a potřeb odsouzeného (dále jen
SARPO) a ze stanovených programů zacházení.
Soubor těchto informací nám umožnil efektivně
s klientem pokračovat v tématech, na kterých již
ve spolupráci s odbornými zaměstnanci věznic
pracoval během VTOS.

Každý z klientů byl v rámci projektu připravován
na výstup z VTOS, a to vždy podle svých
potřeb. Na začátku spolupráce vytvořil klient
společně s pracovníkem RC individuální plán,
který obsahoval jasné oblasti, kroky a témata,
kterým se klient chce a potřebuje věnovat před
propuštěním i po propuštění z VTOS. V rámci
projektu byl definován tzv. minimální plán
přípravy na propuštění, který popisoval klientovo
minimální zajištění v různých životních oblastech.
Práce s klientem byla postavena na tzv. case
managementu, tzn. že klient spolupracuje ideálně
pouze s jedním klíčovým pracovníkem, který ho
doprovází jak ve VTOS, tak po propuštění,
a v případě nutnosti připojuje další odborníky
(např. adiktologa, dluhového specialistu, sociálního
pracovníka atd.).

Škála hlavních problémů osob opouštějících
VTOS je dle názorů odborníků i naší zkušenosti
nejčastěji v oblastech zaměstnání, bydlení,
financí, dluhů, závislostí a sociálních vztahů.
Klienti se také často potýkají s psychickými
problémy, jako jsou např. nízké sebevědomí,
pocity beznaděje a studu, a s problémy
vyplývajícími z předešlé závislosti.
Teorie změny projektu Společně na svobodu
včetně zamýšlených systémových změn je
znázorněna na Obr. 02 (následující dvojstrana).
Je inspirována teorií změny britské organizace
Switchback (https://switchback.org.uk/wpcontent/uploads/2019/12/Switchback-Theoryof-Change.pdf ).
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TEORIE
ZMĚNY
– PROJEKT
SPOLEČNĚ SPOLEČNĚ
NA SVOBODU A SVOBODU
TEORIE
ZMĚNY
– PROJEKT

Příprava odsouzených na propuštění a podpora po propuštění, cílem je dosáhnout
jejich plnohodnotného začlenění do společnosti a snížení recidivy

VSTUPNÍ
SITUACE

Klienti ve
VTOS se
rozhodnou
pro životní
změnu.

AKTIVITY

NÁSTROJE ZMĚNY

VÝSLEDKY
Klienti opouští věznici s
písemným plánem,
mají naplánované
jasné první kroky po
propuštění.

Navázání
spolupráce
ve věznici.

Case management a vztah
důvěry mezi klientem
a pracovníkem.

Transfer schůzka –
zajištění návaznosti
spolupráce mezi
NNO a věznicí.

Hledání silných stránek klienta a jejich
posilování, vyhledávání rizikových
míst v klientově plánu, práce s rizikem.

Vytvoření
individuálního
plánu s klientem
a stanovení
kroků k jeho
naplnění.

Příprava na
propuštění –
realizace
individuálního
plánu ve vězení.

Kombinace odborného
poradenství a materiální
podpory, připojování
dalších odborných
služeb.

Kontinuita
podpory ve VTOS
i po propuštění.

Práce klíčových
pracovníků
navazuje na
práci odborných
zaměstnanců VS
ČR, pokrývá
všechny aspekty
klientova života
se zaměřením
na trvalou
a udržitelnou
změnu
a stabilitu.

Bezprostředně po
propuštění mají klienti
pokryté základní
materiální potřeby.

Klienti jsou schopni
mít dlouhodobé
plány.

DLOUHODOBÝ CÍL

Klienti si najdou
naplňující a udržitelné
zaměstnání, mají pod
kontrolou své finance,
řeší dluhy a nezadlužují
se znovu.

Každý má příležitost
žít stabilní a hodnotný
život jako součást
společnosti.

Chovají se v souladu
se zákonem.

Klienti navazují
zdravé vztahy se
sociálním okolím
a zvládají udržovat
vztahy se svými
přáteli a rodinou.

Klienti se rozhodli
žít svůj život jinak,
jsou schopni
a mají vůli jednat
podle své volby.

Snaží se být
dobrými rodiči.
Klienti získávají
kontrolu nad svým
životem a přijímají
zodpovědnost za
své činy.

Klienti se stávají
samostatnější v
životních
dovednostech.

Podpora po propuštění,
specifické aktivity jako
Pohovory nanečisto,
tréninková místa .

CÍL

Klienti se učí
upřímnosti a důvěře
k sobě a k druhým.

Klienti si budují
novou pozitivní
identitu.

Je stanoven minimální
standard přípravy na
propuštění.
Je zajištěna kontinuita
práce ve VTOS a na
svobodě, státní i nestátní
organizace spolupracují.

RUBIKON Centrum shromažďuje a analyzuje data
a informace včetně svých výsledků (evaluace projektu).
Podpora k rozvoji vztahu
s okolím, podpora
vztahu s rodinou.
RUBIKON Centrum se inspiruje příběhy klientů
a zlepšuje podporu pro klienty.

Inspirující systémová změna

Práce klíčových
pracovníků je
utvářena na základě
zkušeností s klienty.

Přístup NNO ke klientům je
profesionální, partnerský,
je přizpůsobený jejich
potřebám.

(Obr. 2)

Ovlivnění systému
podpory osob
opouštějících VTOS.

Ovlivnění změny
systému v praxi.

Systémové překážky v
integraci osob po VTOS
jsou pochopeny, popsány
a odstraňovány.

Společenské podmínky
umožňují úspěšnou
integraci odsouzených
do společnosti.

Význam komplexní podpory
osob opouštějících vězení je
uznáván v politice a v praxi.

Propuštění získávají
kvalifikovanou
a komplexní podporu
založenou na
profesionální práci
odborníků.

Klesá recidiva, roste
bezpečí ve společnosti.

I.

RUBIKON CENTRUM

Popis cílové
skupiny
•

Osoby ve VTOS s pevně stanoveným koncem trestu, a to 6–9
měsíců před propuštěním (pevným výstupem), se středním až
vyšším rizikem recidivy (dle SARPO).

•

Osoby, které absolvovaly standardizovaný program VS ČR – program
zaměřený na změnu chování, např. 3Z, Victim Impact Training (dále VIT)
aj. – nebo absolvovaly specializovaný oddíl, oddíl bezdrogové zóny,
výstupní oddíl.

•

Návrat do regionů, kde RC působí (Praha, Středočeský, Karlovarský
a Moravskoslezský kraj).

•

Motivace spolupracovat i po propuštění z VTOS.

•

Spolupráce zahájena 6–9 měsíců před pevným výstupem.

•

Výběr provádí pracovník věznice v úzké součinnosti s pracovníkem RC.

•

Do projektu nebyly zařazovány osoby se závažným psychickým
onemocněním (duševní nemoc v akutně neošetřeném stavu, výrazná
porucha osobnosti), s omezením zdravotní způsobilosti k pracovní
činnosti a v důchodovém věku, odsouzení za sexuálně motivovaný
trestný čin či osoby zařazené do zvláštního bezpečnostního režimu.
Toto kritérium bylo zvoleno proto, že většina klientů s výše popsanou
anamnézou potřebuje jiný typ intervence, než jaký projekt nabízí.
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II.

RUBIKON CENTRUM

Kdo práci
s klienty
zajišťoval

Pracovník RC a jeho role
v projektu
Ve VTOS

ODBORNÝ 
ZAMĚSTNANEC VSČR

Odborný zaměstnanec VS ČR
a jeho role v projektu
•

Zajišťoval prvotní výběr odsouzených do projektu dle kritérií
stanovených projektem (viz výše).

•

Vytipovaným odsouzeným nabízel účast na úvodním setkání
s pracovníkem RC a aktivně podporoval motivaci odsouzených
do projektu vstoupit.

•

Po vstupu klienta do projektu předával s jeho souhlasem
pracovníkovi RC informace (komplexní zpráva SARPO, program
zacházení, výpis z ekonomického oddělení).

•

•

ODBORNÝ PORADCE
RUBIKON CENTRA

•

Pomáhal aktivnímu zapojení pracovníků věznice do projektu,
úzce spolupracoval s odbornými pracovníky věznice.

•

Společně s pracovníkem věznice koordinoval výběr vhodných
klientů do projektu.

•

Pracoval s klienty ve VTOS na vytvoření individuálního plánu a jeho
následné realizaci (podrobněji popsáno v následujících kapitolách).

•

Vyhledával příležitosti pro realizaci nadstavbových aktivit ve věznici
(např. pohovory nanečisto, rekvalifikační kurzy).

•

Zapojoval a koordinoval další subjekty v případě, že to klient
potřeboval (sociální kurátor, další NNO, rodina).

•

Odpovídal za připravenost potřebné odborné a sociální
sítě po propuštění: napojení na pracovníka RC v případě
návratu do jiného regionu, spolupráce s rodinou, sociálním
kurátorem, poskytovatelem bydlení, spolupráce s potenciálním
zaměstnavatelem, věřiteli ad.

Po propuštění z VTOS
•

Zajišťoval práci s klientem po propuštění, pracoval s klientem
na zakázkách dle individuálního plánu.

•

V případě předání klienta do jiného regionu udržoval kontakt s
klientem a zajišťoval hladké předání jinému pracovníkovi RC.

•

Dával pracovníkovi v dané věznici zpětnou vazbu, zda klient
pokračuje/nepokračuje ve spolupráci na svobodě a jak se mu daří.

Organizoval transfer schůzku (schůzka za účelem předání informací
o průběhu standardizovaných programů či zapojení klienta ve
specializovaných oddílech).

•

Koordinoval a zapojoval další subjekty (sociální kurátor, další NNO,
rodina, zaměstnavatel, věřitelé, Probační a mediační služba).

V případě potřeby zajišťoval komunikaci s klientem mezi schůzkami
s pracovníkem RC (předávání informací a dokumentů).

Při práci s klientem se pracovník RC vždy řídí etickým kodexem
organizace (viz Obr. 03 na stranách 14–15).
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Obr. 03
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Obr. 03
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III.

RUBIKON CENTRUM

Předávání
informací
Pro zajištění maximální návaznosti na odbornou práci
specialistů (odborných zaměstnanců) věznice vykonanou
během VTOS jsme od pracovníků VS ČR získali ke každému
klientovi následující informace:

Souhrnná analýza rizik a potřeb
odsouzeného (SARPO).
Program zacházení a vyhodnocení programu
zacházení za poslední 2 hodnotící období.
Závěrečnou zprávu ze standardizovaného
programu.
Výpis z ekonomického oddělení.

Předávání informací bylo upraveno smlouvou o spolupráci
mezi VS ČR a RC, informace byly předávány se souhlasem
odsouzeného a za splnění všech podmínek vyplývajících ze
zákona o ochraně osobních údajů.

„Ve chvíli, kdy by předávání informací
nefungovalo na požadované úrovni,
ztrácel by projekt jako takový
funkčně smysl.”
odborný zaměstnanec VS ČR
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RUBIKON CENTRUM

Datum:

Transfer schůzka
Klient: ………………………………

Transfer schůzka
Pro zajištění návaznosti byla zásadní transfer schůzka, ke které
docházelo téměř ihned po vstupu klienta do projektu (obvykle
se jednalo o druhou až třetí schůzku). Jednalo se o setkání
mezi klientem, pracovníkem RC a odborným pracovníkem
věznice, který měl o klientovi nejvíce informací (lektor
standardizovaného programu, vychovatel specializovaného
oddílu, psycholog, speciální pedagog ad.). Úvodní slovo na
schůzce měl pracovník RC, který představil účel schůzky
a následně v průběhu schůzky dbal o klientovo aktivní
zapojení. Smyslem transfer schůzky bylo předání informací,
zajištění návaznosti práce RC na práci odborných pracovníků
věznice, využití odborných znalostí pracovníka VS ČR (zejména
upozornění na klientovy rizikové a protektivní faktory) a zajištění
maximální kontinuity práce s klientem ve VTOS a po propuštění.

Lektor: ……………………………..

Rizika:

Výstupy schůzky byly zaznamenány do
pracovního listu (viz Obr. 04).

Další poznámky:

Obr. 04
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IV.

RUBIKON CENTRUM

Popis práce
s klienty

Výstup práce s klienty
Výstup práce s klienty

Čeho
chceme
Čeho
chceme dosáhnout:
dosáhnout:
dlouhodobá
zaměstnanost
integracelidí
lidí
VTOS
dlouhodobá
zaměstnanost a integrace
popo
VTOS

Na schématu na protější straně (Obr. 05), které
vzniklo na začátku projektu, se pokoušíme ukázat,
jaká témata klienti ve VTOS a po propuštění řeší
a jakých témat (a s jakým výstupem) se jejich
spolupráce s pracovníkem RC týká.

Klienti připraveni
na výstup z vězení

Klienti připraveni
na trh práce

VTOS

• písemný plán po
propuštění
• zajištěné bydlení
min. na první 3 noci
• finanční rezerva
(přímá podpora
na první dny po
propuštění)
• předjednaný pohovor
u zaměstnavatele
• základní analýza
dluhové situace
• předjednání termínu
spec. odborníka
(např. adiktolog)
• plán kontaktu se
sociálním okolím

Klienti zvládají
své finance

Klienti mají stabilizované
bydlení a aktivně řeší své
zdraví a sociální vztahy

SVOBODA

• zajištění nástupu
do zaměstnání (vč.
tréninkových míst)
• podpora v pracovní
adaptaci
• příp. profesní růst

• nastaven
dlouhodobý plán
řešení dluhů
• podpora v plnění
závazků
• klienti jsou před
nástupem do
zaměstnání
informovaní o
dopadu exekucí
na výplatu
• klienti vedou
vyrovnaný rozpočet

•
•
•
•

vyrovnaný vztah s rodinou
stabilní zaměstnání
stabilní bydlení
léčba závislostí,
příp. řešení zdraví
• rozvoj pozitivních
sociálních vazeb
• vyrovnaný rozpočet
a splácení dluhů
• spokojenost se svou
životní situací

Obr. 05
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RUBIKON CENTRUM

RUBIKON CENTRUM

Práce s klientem
ve VTOS

PRINCIPY spolupráce mezi RUBIKON Centrem a klienty ve
věznici
Můžeme
řešit cokoliv

První schůzka s klientem

Poskytujeme širokou škálu služeb, pomáháme řešit důsledky
trestní minulosti a překážky při životní změně, ať už jsou
v jakékoliv oblasti. V případě potřeby zprostředkujeme
kontakt s jinými odbornými službami.

V úvodu první schůzky představuje pracovník RC sebe
a organizaci. V rámci představení organizace prochází s klientem
principy spolupráce (viz Obr. 06), tento dokument pracovník
klientovi následně předá.

Bez Vašeho souhlasu neposkytujeme informace dalším
osobám, vyjma těch, kterým nemůžeme informace
odmítnout (Policie ČR, PMS, soudy).

Jsme vázáni
mlčenlivostí

Zakázka klienta
Hlavním cílem schůzky bylo pomocí otevřených otázek zjistit
klientovu zakázku a jeho očekávání od spolupráce. Praxe
projektu ukázala, že zakázky jsou na počátku spolupráce spíše
„technického“ rázu, např. „zajištění práce“, „zajištění bydlení“,
„vyřešení dluhů“. Zpravidla až v průběhu další spolupráce, pokud
byl navázán vztah pracovník–klient, přichází klient se skrytými,
často však důležitějšími zakázkami, které vycházejí z hlubší
motivace klienta k životní změně, např. „aby se mnou otec začal
mluvit“, „abych mohla s dětmi oslavit příští Vánoce“. Tyto zakázky
bývají obvykle klíčové a je důležité věnovat jim pozornost.
Je tedy nutné počítat s tím, že zakázka klienta se v průběhu
spolupráce často mění podle toho, jak se vyvíjí vztah mezi
klientem a pracovníkem RC.

Spolupráce je
dobrovolná
a zdarma

Pracujeme spolu dobrovolně. Spolupráci můžeme po
vzájemné dohodě zahájit i ukončit.

Pro dobrou spolupráci je důležité dodržovat to, co si
domluvíme na schůzkách a navzájem se otevřeně
informovat o všech změnách.

Vzájemně se
respektujeme

Zpětná vazba: Chcete-li nám poskytnout jakýkoliv podnět, zkušenost či názor, budeme rádi. Můžete tak učinit
písemně na adrese RUBIKON Centrum, Novákových 439/6, 180 00 Praha 8, nebo ústně prostřednictvím svého
poradce.
Stížnost: V případě potřeby můžete vyjádřit svoji nespokojenost s postupem pracovníků RUBIKON Centra. Svůj
nesouhlas můžete sdělit formou stížnosti, a to ústně nebo písemně ředitelce Mgr. Dagmar Doubravové,
Novákových 439/6, 180 00 Praha 8, nebo na e-mailovou adresu doubravova@rubikoncentrum.cz. Ředitelka
následně podanou stížnost s Vámi a dotyčným pracovníkem projedná, a to do 30 kalendářních dnů ode dne
doručení stížnosti. Stížnost může podat i pracovník a to svému nadřízenému, který Vás pak kontaktuje s návrhem
dalšího postupu.
Stížnosti se vyřizují postupem podle vnitřních předpisů organizace a podání stížnosti neovlivní úroveň kvality
poskytovaných služeb.

Obr. 06
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BYDLENÍ

ŽIVOTNÍ
KOMPETENCE A
SAMOSTATNOST

DUŠEVNÍ
ZDRAVÍ A WELLBEING

PŘÁTELÉ A
KOMUNITA

VZTAHY A
RODINA

RODIČOVSTVÍ A
PÉČE

DROGY A
ALKOHOL

POZITIVNÍ
VYUŽITÍ ČASU

ZVLÁDÁNÍ
SILNÝCH EMOCÍ

ŽIVOT BEZ
TRESTNÉ
ČINNOSTI

NAKLÁDÁNÍ
S PENĚZI

PRÁCE

Druhá schůzka – sběr
evaluačních dat
Další schůzka sloužila pro sběr evaluačních dat.
Jednalo se o dotazník Ekonomické a sociální
integrace (dále jen ESI) a sebeposuzovací
Inventář kriminálních stylů myšlení (dále
jen PICTS–cz). Inventář PICTS–cz jsme použili
se svolením PhDr. Šárky Blatníkové z Institutu
pro kriminologii a sociální prevenci (IKSP), která
nástroj upravila pro české poměry (původně
byl tento inventář používán ve věznicích
v USA). Inventář PICTS–cz vyhodnocoval externí
spolupracovník s patřičnou odborností a jeho
využití bylo pouze pro evaluační účely, tj.
pracovník RC s ním dále nijak nepracoval.

Dotazník Ekonomické a sociální integrace ESI byl
vyplňován formou strukturovaného rozhovoru
a týkal se 12 životních oblastí (viz Obr. 07),
přičemž klient sám hodnotil své kompetence
v těchto oblastech. Pracovník RC měl možnost
následně uvést své hodnocení v jednotlivých
oblastech, pokud se jeho hodnocení odlišovalo
od hodnocení klienta. Dotazník ESI, původně
vnímaný pouze jako nástroj evaluace, se brzy
ukázal jako velmi přínosný nástroj pro zjišťování
potřeb a zakázek klienta a jeho využití přesáhlo
původní účel sběru evaluačních dat. Práce s tímto
nástrojem přirozeně navazovala na úvodní
schůzku s mapováním potřeb a očekávání
klienta a sloužil i jako podklad pro sestavení
individuálního plánu klienta.
V rámci spolupráce s klienty projektu proběhly
postupně tři evaluační schůzky – při vstupu
do projektu (ESI + PICTS–cz), těsně před
propuštěním z VTOS (jen ESI) a 6 měsíců po
propuštění z VTOS (opět ESI + PICTS–cz).

Hodnota na škále
9 – 10 „Jsem
samostatný“
7 – 8 „Učím se, co
funguje“
5 – 6 „Hledám
pomoc“
3 – 4 „Přijímám
pomoc“
1 – 2 „Nechci pomoc“

Význam
Nemám v dané oblasti problémy, které bych
sám bez cizí pomoci nezvládal.
Mám v dané oblasti problémy, které však
zpravidla zvládám sám. V případě potřeby
umím vyhledat potřebnou pomoc.
Mám v dané oblasti zjevné problémy,
uvědomuji si je a snažím se je sám řešit. Do
značné míry jsem však závislý na pomoci,
kterou přijímám a umím ji využít.
Mám v dané oblasti zjevné problémy,
uvědomuji si je, ale nejsem schopen je sám
řešit. Jsem závislý na pomoci, kterou přijímám.
Mám v dané oblasti zjevné problémy, ty si
však nepřipouštím a odmítám jakoukoliv
pomoc.

Obr. 07
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Pracovní listy využívané pro tvorbu individuálního plánu

Tvorba individuálního plánu
Po těchto schůzkách mají pracovník RC i klient
dostatek informací, aby mohlo dojít k vytvoření
individuálního plánu. Každý pracovník RC má
možnost používat k vytvoření plánu různé
nástroje – řízený rozhovor a otevřené otázky,
pracovní listy, myšlenkovou mapu apod.
Výsledkem je vždy písemný plán, z něhož
je jasné, jakým otázkám je třeba se věnovat
a s jakou prioritou, co je třeba zajistit pro
bezpečný výstup z VTOS, a co nejpodrobnější
časový plán včetně cílů pro období
bezprostředně po propuštění z VTOS.
Na této schůzce klient dostává desky s jeho
individuálním plánem v tištěné podobě. Desky
také obsahují různé informační a pracovní listy,
se kterými může klient pod vedením pracovníka
RC v průběhu VTOS i po propuštění pracovat.
Do desek může vkládat své materiály (úřední
dokumenty, listiny k dluhům, pracovní inzeráty)
a mít tak vše shromážděné na jednom místě.
Ukázky pracovních listů viz Obr. 08, 09 a 10.

Příprava na propuštění
V této fázi spolupráce jsou realizovány kroky
dle individuálního plánu, v případě potřeby
klient vypracovává s pomocí pracovníka RC
či samostatně pracovní listy. Kromě řešení
jasných zakázek (pomoc s mapováním dluhů,
pomoc při hledání zaměstnání) dochází vlivem
spolupráce k posilování vztahu pracovník–
klient a k budování vzájemné důvěry.
V průběhu spolupráce jsou často otevírána
i témata rodinných vztahů, přijetí viny, studu,
péče o děti atd.

Obr. 08
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Ukázka vypracovaného individuálního plánu

Obr. 09
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Minimální standart
přípravy na
propuštění

RUBIKON CENTRUM

Pracovní listy k oblasti sociální stabilizace (Obr.11)

PRACOVNÍ LIST – ÚŘADY, LÉKAŘ, LÉČENÍ
Pobočka RC

V rámci praxe projektu byl stanoven tzv. minimální standard
přípravy na propuštění, který definuje okruh nejčastěji
řešených problémových bodů v klíčových oblastech (např.
zaměstnanost, dluhy, bydlení atd.). Standard je založen
na principu otázek, které k problému směřují a vedou
pracovníka RC k tomu, aby s klientem o problému hovořil
a aby společně nalezli řešení. Při tvorbě minimálního
standardu jsme vycházeli zejména z dlouhodobých
zkušeností s doprovázením klientů a reagovali jsme na
problém roztříštěné a nejednotné praxe v podpoře osob
opouštějících VTOS. Cílem standardu je podchytit většinu
řešených problémů a pokusit se klienty projektu co nejlépe
připravit na dobu po propuštění z VTOS. Níže v textu jsou
u jednotlivých klíčových oblastí ukázky definovaného
minima v rámci přípravy na propuštění, v závěru Metodiky
inovačního řešení naleznete všechny otázky v jednom
dokumentu (viz Obr. 18).

Adresa:
Otevírací doba:
Jméno pracovníka:

Tel. č.:

Co s sebou:
Termín schůzky:

Úřad práce





Je dobré zaevidovat se na ÚP do 3 dní po propuštění z VTOS – můžu mít nárok na podporu v
nezaměstnanosti, získám přístup k nabídkám zaměstnání, nevzniká mi dluh na zdravotním
pojištění
Obracet se musím na úřad podle svého trvalého místa pobytu
Potřebné formuláře dostanu na úřadě nebo je najdu na http://portal.mpsv.cz/forms

Adresa:
Úřední hodiny:
Jméno úřednice:
Co s sebou:

Tel. č.:
občanský průkaz, propouštěcí formulář z věznice,…

ÚP – hmotná nouze


1.

Minimální plán přípravy
na propuštění z VTOS
– oblast sociální stabilizace




Pokud jsem zaevidovaný na ÚP, můžu požádat o peněžní podporu ve formě dávek v hmotné
nouzi – Příspěvek na živobytí (2200,- až 3410,-), Doplatek na bydlení, Mimořádná okamžitá
pomoc (MOP)
Obracet se musím na úřad podle svého trvalého místa pobytu
Potřebné formuláře dostanu na úřadě nebo je najdu na http://portal.mpsv.cz/forms

Adresa:

Má klient minimálně první 3 noci kde spát?
Má plán na zajištění dlouhodobějšího ubytování?
Ví klient, s kolika penězi bude VTOS opouštět?
Jaké finance potřebuje na zajištění základních
potřeb pro první týden na svobodě?
Má oblečení odpovídající ročnímu období?
Ví klient, jaké úřady má kontaktovat, kdy a proč?

Úřední hodiny:
Jméno úřednice:
Co s sebou:

Tel. č.:
občanský průkaz, kartičku ÚP, …

Obr. 11
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ÚP – státní sociální podpora




OSSZ

Zde můžu získat Příspěvek na bydlení nebo například
Obracet se musím na úřad podle svého trvalého místa pobytu
Potřebné formuláře dostanu na úřadě nebo je najdu na https://portal.mpsv.cz/soc/ssp





Zde mi řeknou, kolik mám odpracovaných let a kdy budu mít nárok na starobní důchod
Pokud jsem delší dobu v pracovní neschopnosti, mám nárok na dávku nemocenského
pojištění
Obracet se musím na úřad podle svého trvalého místa pobytu

Adresa:
Úřední hodiny:

Adresa:

Jméno úřednice:
Co s sebou:

Tel. č.:

Úřední hodiny:

občanský průkaz, …

Jméno úřednice:
Co s sebou:

Sociální odbor města



Praktický lékař

Najdu zde sociálního kurátora, který mi může pomoci v mé situaci – má kontakty na další
organizace
Můžu zde požádat o přidělení městského bytu




Když jsem nemocný, lékař mi pomůže
Pro nástup do zaměstnání potřebuji lékařskou prohlídku, kterou mi provede můj praktický
lékař

Adresa:

Adresa:

Úřední hodiny:

Ordinační hodiny:

Jméno úřednice:
Co s sebou:

Tel. č.:
občanský průkaz, …

Tel. č.:

Jméno lékaře:

občanský průkaz, …

Co s sebou:

Tel. č.:
občanský průkaz, kartičku pojištěnce, …

Termín schůzky:

Zdravotní pojišťovna



Měl bych vědět, u které pojišťovny jsem pojištěný (mám kartičku pojištěnce)
Můžu zde požádat o odpuštění penále po zaplacení dluhu na zdravotním pojištění

Zubař
Adresa:

Adresa:

Ordinační hodiny:

Úřední hodiny:
Jméno úřednice:
Co s sebou:

Co s sebou:

občanský průkaz, …

Obr. 11
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Jméno lékaře:

Tel. č.:

Tel. č.:
občanský průkaz, kartičku pojištěnce, …

Termín schůzky:

Obr. 11
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Moje bydlení

Závislosti (K-Centrum, Doléčovací zařízení, Adiktolog)
Adresa:

První tři dny po propuštění budu bydlet zde:

Otevírací doba:
Jméno pracovníka:
Co s sebou:

Potřebuji k tomu tuto finanční částku:

Tel. č.:
občanský průkaz, …

Kč

Získám ji z:

Termín schůzky:

Dále se pokusím zajistit si ubytování:

OSPOD
Mělo by splňovat tato kritéria:

Adresa:
Otevírací doba:
Jméno úřednice:
Co s sebou:

Budu mít přibližně tento finanční limit:

Tel. č.:

Kč

občanský průkaz, …

Termín schůzky:

V budoucnu, až budu na svobodě stabilizovaný a
zlepší se mé finanční možnosti, bych rád bydlel
takto:

Komunitní centrum
Musím pro to udělat toto:

Adresa:
Otevírací doba:
Jméno pracovníka:
Co s sebou:

Tel. č.:
občanský průkaz, …

Termín schůzky:

Obr. 11
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Minimální plán přípravy
na propuštění z VTOS
– oblast zaměstnání
Chce klient po propuštění legálně pracovat?
Ví, v jakém oboru chce pracovat?
Na jaký úvazek?
Má zpracovaný životopis?
Má představu, jak probíhá výběrové řízení?
Umí mluvit i o své trestní minulosti?
Má plán, co dělat po propuštění?
– Jakého zaměstnavatele osloví?
– Bude se evidovat na Úřadu práce ČR?
Ví, jak budou přibližně vypadat jeho srážky ze mzdy?
Ví, jaká jsou rizika zasílání mzdy na účet?
Má představu, jak zvládne svůj osobní rozpočet?

JMÉNO PŘÍJMENÍ
Telefon:
E-mail:
Adresa:
Datum narození:

(stačí rok, případně nemusí být vůbec)

PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI:

VZDĚLÁNÍ:

Pracovní listy k oblasti zaměstnání (Obr.12)
DALŠÍ KURZY A KVALIFIKACE:

JAZYKOVÉ ZNALOSTI:

Základní doporučení pro psaní životopisu
-

Dobře si promyslete jednotlivé části životopisu, řiďte se strukturou šablony.

-

Pište v krátkých větách, nebo používejte odrážky.

-

Zkontrolujte pravopisné chyby nebo někoho o kontrolu pravopisu požádejte.

-

Jedna až dvě strany formátu A4 je ideální délka.

-

Informace, které uvádíte, musí být pravdivé.

-

Pracovní zkušenosti uvádějte od nejaktuálnější po nejméně aktuální.

-

Uveďte zaměstnavatele, dobu trvání jednotlivých zaměstnání, důležité úspěchy a pracovní výsledky.

-

Pokud jste byl nezaměstnaný, je třeba se o tom zmínit.

-

Pokud jste byl ve výkonu trestu odnětí svobody a nepracoval jste, v životopise budete mít mezeru.

Obr. 12
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OSTATNÍ ZNALOSTI:

OSOBNOSTNÍ PŘEDPOKLADY:

ZÁJMY:
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Doporučení pro přijímací pohovor

Další tipy pro úspěšný pohovor

Přijímací pohovor slouží k tomu, aby uchazeč i zaměstnavatel zjistili, zda si navzájem vyhovují. Dnes je
běžnou součástí náboru nových pracovníků na všechny pozice. V jeho průběhu se zaměřte na své
pozitivní stránky a vyzdvihněte své přednosti.
nezasahujte do vedení pohovoru a odpovídejte stručně

Jak se připravit na přijímací pohovor
Zjistěte si základní informace o firmě (na internetu, od známých…) – kolik má zaměstnanců, čím se
zabývá, v čem se liší od obdobných společností apod.
Zapamatujte si přesný název pozice, o kterou se ucházíte, věnujte pozornost celému textu inzerátu.
Buďte si jistý, že víte, kde pohovor probíhá a jak se na dané místo dostanete s předstihem. Pozdní
příchod je neomluvitelný.
Mějte svůj životopis s sebou.
Připravte si otázky na zaměstnavatele ohledně dané pracovní pozice (např.: pracovní doba, kolik dní
volna, plat, atd.). Je dobré, aby zaměstnavatel viděl, že vás daná pracovní pozice opravdu zajímá.

neptejte se na mzdu na začátku pohovoru

nemluvte negativně o bývalé práci, vedoucím

Připravte si vhodné odpovědi na často kladené otázky
Povězte nám něco o sobě
Proč se ucházíte o tuto pozici?

Zdůrazněte své přednosti

Proč bychom si měli vybrat právě Vás?
Dělal/a jste již někdy takovou práci?
Která z prací, které jste dělal/a, Vás nejvíc bavila?
Stalo se Vám, že jste někdy nepřišel/la do práce?

dejte si pozor i na výraz tváře a váš postoj

Jaké jsou Vaše silné stránky?
Jaké jsou Vaše slabé stránky? Co byste na sobě změnil/a?
Proč jste skončil/a ve své poslední práci?
Jaký jste měl/a vztah se svým vedoucím?
Co byste chtěl/a v budoucnu profesně dělat?
Jaké jsou Vaše platové požadavky?

Začátek přijímacího pohovoru
První dojem hraje stěžejní roli v celkovém dojmu, který zanecháte. Pohovor začíná představením se a
podáním ruky. Představte se celým jménem, mějte pevný stisk ruky a podívejte se personalistovi přímo
do očí. Nezapomeňte také na výraz tváře a upravený zevnějšek. Pozor si dejte také na cigaretový
zápach. Mějte také na paměti, že přicházíte za zaměstnavatelem jako rovnocenný partner – On hledá
a Vy nabízíte.

Závěr přijímacího pohovoru
Pokud vám to nebylo sděleno, zeptejte se, kdy se dozvíte výsledky výběrového řízení a jaké budou další
kroky v případě, že uspějete. Pokud v inzerátu nebyla uvedena výše platu a nedozvěděl jste se to
během pohovoru, je možné se na to zeptat na závěr.

Obr. 12
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Pohovory nanečisto
Jako součást přípravy na vstup na trh práce
po propuštění z VTOS proběhly ve všech
zapojených věznicích Pohovory nanečisto
(viz Obr. 13 a 14). V rámci této aktivity mají
klienti možnost absolvovat několik
pracovních pohovorů s personalisty firem,
které s RC dlouhodobě spolupracují. Po
každém pracovním pohovoru dostane

klient od personalisty zpětnou vazbu. Klienti
mají tak možnost si v bezpečném prostředí
vyzkoušet, jak vypadá pracovní pohovor.
Učí se s personalisty mluvit nejen o svých
schopnostech a dovednostech, ale také
zodpovídat otázky týkající se trestní minulosti.
Pro některé klienty to byl vůbec první pracovní
pohovor v jejich životě.

Obr. 13 Pohovory nanečisto ve Věznici Příbram

Obr. 14 Pohovory nanečisto ve Věznici Světlá nad Sázavou
Obr. 12
40
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Pracovní listy k oblasti dluhy a finance (viz Obr. 15)

3.

Minimální plán přípravy
na propuštění z VTOS
– oblast dluhy a finance
Chce klient řešit po propuštění své dluhy?
– Ví, kam se obrátit?
Má povědomí o své situaci?
– Ví, zda má exekuce?
– Zná přibližnou výši svých dluhů?
– Ví, zda dluží za výživné a náhradu škody?
Má plán, co dělat po propuštění?
– Bude splácet dluhy po nalezení zaměstnání
formou exekučních srážek?
– Půjde do oddlužení?
– Pokud jsou dluhy příliš veliké, bude hradit výživné
a alespoň částečně náhradu škody?
Ví, jak budou přibližně vysoké jeho srážky ze mzdy?
Ví, jaká jsou rizika zasílání mzdy na účet?
Má představu, jak zvládne svůj osobní rozpočet?
Ví, jaká jsou rizika mobiliární exekuce pro jeho blízké?
Ví, jaké jsou podmínky osobního oddlužení?
Ví, jaké jsou výhody a rizika oddlužení?

Obr. 15
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MOBILIÁRNÍ EXEKUCE

SRÁŽKY ZE MZDY

Exekutor, který chce vstoupit do mého obydlí, se musí prokázat:
- Průkazem exekutora
- Exekučním příkazem

Po propuštění bych mohl pracovat jako:
Výše hrubé mzdy, kterou bych mohl mít po propuštění:

Kč

Exekutora, který se takto prokázal, jsem povinen pustit k sobě domů. Exekuce může být provedena
v místě, kde se fakticky zdržuji a kde mám své věci, i přestože tam nemám trvalé bydliště.

Předpokládaná čistá mzda:

Kč

Exekutor může provést exekuci i bez mé přítomnosti.

Přednostní pohledávky (zakroužkujte):

ANO

Exekutor má právo podívat se do skříní i zásuvek, do kabelky i jiných zavazadel.

NE

Výše exekuční srážky:

Kč

Kolik mi zbyde:

Kč

Výše mých dluhů:

Kč

V exekuci bych splácel dluhy:

měsíců

Do oddlužení potřebuji příjem:

Kč

Seznam věcí, které mi exekutor nesmí zabavit:
-

Pokud by se mi stalo, že exekutor zabaví věc, kterou zabavit neměl, případně věc, která není moje,
obrátím se o pomoc: ________________________________________________________________

PO PROPUŠTĚNÍ – DŮLEŽITÉ!!!
-

Zařídím si/mám zařízené přebírání pošty v místě trvalého bydliště/datovkou/přeposíláním
Mám exekuce – budou mi provádět srážky ze mzdy a zabaví mi peníze na účtu. NESMÍM SI NECHAT
POSÍLAT MZDU NA SVŮJ ÚČET, TAM BY MI JI ZABAVIL EXEKUTOR!

Tipy:
Můžu si nahrávat průběh exekuce na telefon a ten mi pak nemohou zabavit.
Pokud nemám telefon s nahráváním, můžu požádat vykonavatele exekuce, aby to nahrával.
Mohu mít s sebou svědka.
Pokud bydlím s někým, je dobré mít sepsanou podnájemní nebo nájemní smlouvu, kde bude
vypsané, které věci nepatří mně, ale druhé osobě.
- Pokud někdo koupí nějaký majetek do společného bytu, je dobré si nechat doklad o koupi se svým
jménem, aby bylo prokazatelné, že daná věc patří kupujícímu a ne mně.
-

Řešení:
-

Nechávat si vyplácet mzdu v hotovosti
Požádat někoho blízkého (klidně kohokoli z rodiny, kromě manžela/ky), aby si založil účet na svoje
jméno a nechat zasílat mzdu sem, ale POZOR- nesmí mít sám exekuce!

Obr. 15
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Běžné oděvní součásti- běžné oblečení, obuv
Obvyklé vybavení domácnosti- postel, stůl, židle, kuchyňská linka, nádobí, lednička, sporák, pračka
Snubní prsten a jiné předměty podobné povahy
Studijní a náboženská literatura, školní potřeby, dětské hračky
Věci nutné k výkonu povolání
Zdravotnické potřeby a kompenzační pomůcky
Hotové peníze do částky odpovídající dvojnásobku životního minima jednotlivce (6280 Kč)
Zvířata

Obr. 15
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„Jako pozitivní mohu
hodnotit individuální přístup
k odsouzeným, kteří byli zapojeni
do projektu. Nesmím opomenout
samotný zájem, a především aktivní
přístup zapojených odsouzených.”
odborný zaměstnanec VS ČR

VÝHODY A NEVÝHODY OSOBNÍHO BANKROTU
Výhody:
+

zaplatíte pouze část svých závazků (může to být i méně než 30 %, pokud soud zjistí, že jste vyvinuli
maximální úsilí pro uhrazení Vašich dluhů), od hrazení zbytku vás soud osvobodí

+

dluhy už se nezvyšují (jediný způsob, jak toho docílit)

+

není možné dále provádět exekuce (po podání návrhu k soudu), můžete tedy mít svůj účet v bance
a nemusíte se bát návštěvy exekutora

+

skončí tlak ze strany věřitelů a stres spojený s předlužením

+

je Vám srážena z příjmu jedna částka, kterou pak insolvenční správce rozděluje všem věřitelům

Nevýhody oddlužení:
-

z příjmu Vám zůstává pouze tzv. nezabavitelná částka stejně jako u srážek ze mzdy na přednostní
pohledávky

-

platíte insolvenčního správce (jeho osobu určí soud): 1089 Kč/měsíc (65 340 Kč za 5 let)

-

až vaše oddlužení poběží, musíte si dávat pozor, abyste neměli zpoždění s vašimi dalšími platbami
více než 30 dní (poplatky, pokuty, nájem apod.), jinak Vám hrozí zrušení oddlužení

-

návrh na oddlužení za Vás musí podat nezisková organizace - té nic neplatíte. Pokud návrh podáte

-

vaše žádost včetně všech příloh je volně dostupná v Insolvenčním rejstříku na internetu (částečná

prostřednictvím advokátní kanceláře nebo insolvenčního správce, bude Vás to stát 4.800 Kč.
ztráta soukromí)
-

osobní bankrot se nevztahuje na náhradu škody z trestné činnosti – tu je potřeba uhradit v plné výši

Poslední schůzka před
propuštěním

Alternativní způsob komunikace
s odsouzenými

Poslední schůzka pracovníka RC a klienta
ve VTOS probíhá ve znamení finalizace
individuálního plánu. Klient vypracovává list
Příprava na první dny na svobodě (viz Obr. 16
na straně 48–51), ze kterého by mělo být zřejmé,
jak jsou naplánovány první dny po propuštění
– cesta z VTOS, bydlení, zda potřebuje koupit
oblečení a jaké, zda a jak proběhne kontakt
s úřady a adiktologem. Je zde popsán i postup,
jak se klient spojí s pracovníkem RC. Možností
je více: pracovník RC může s ohledem na situaci
a kompetence klienta nabídnout doprovod
(např. z nádraží), první kontakt může být
domluven též telefonicky přes rodinu klienta
v den propuštění nebo klient dostane termín
schůzky s pracovníkem RC. Klient ale vždy
dostává pracovníkovu vizitku s kontakty –
telefonem, e-mailem a adresou organizace.
Kromě praktických věcí řeší pracovník s klientem
i osobnější otázky: na co se klient na svobodě
těší, čeho se obává, zda, jak a s kým bude návrat
na svobodu slavit apod.

V době vládních omezení souvisejících
s epidemií COVID-19 využili pracovníci RC po
domluvě s odbornými pracovníky VS ČR pro
komunikaci s odsouzenými Skype. Jednalo se
o náhradu za poslední schůzky s odsouzenými
před propuštěním z VTOS. Ukázalo se, že
komunikace s odsouzenými touto formou
je velmi efektivní, zejména pokud je mezi
pracovníkem RC a klientem vybudován vztah
a elektronická schůzka má jasně daný účel –
v tomto případě domluva kroků bezprostředně
po propuštění.

Intenzita spolupráce
Počet schůzek, které pracovník RC ve VTOS
s klientem v rámci přípravy na propuštění
absolvoval, se nejčastěji pohyboval mezi 8 a 10
(zahrnuty jsou i schůzky k evaluaci). Schůzky
obvykle trvají 40 až 60 minut, v závislosti na
závažnosti tématu a organizačních možnostech
věznice, a jsou vedeny vždy individuálně. Kromě
schůzek ve VTOS se pracovník RC věnoval další
práci ve prospěch klienta, jako např. studiu
materiálů (rozsudky, listiny k dluhům), komunikaci
s rodinnými příslušníky a poskytovateli dalších
služeb (pracovníky azylových domů, sociálními
kurátory atd.), komunikaci se zaměstnavateli atd.

Obr. 15
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Obr. 16 Příprava na první dny na svobodě
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Práce s klientem
po propuštění
z VTOS

projektu do práce s klienty ve VTOS a zejména na
svobodě výrazně zasáhla epidemie COVID-19 a s
ní související omezení provozu sociálních služeb i
služeb veřejných, vč. Úřadu práce ČR, pozastavení
náboru zaměstnanců u řady zaměstnavatelů atd.

Po propuštění z VTOS navazuje pracovník RC na předchozí spolupráci
ve VTOS. Klíčové je pomoci klientovi, aby realizoval svůj individuální
plán, a ošetřit problémové body, které byly identifikovány v rámci
minimálního standardu přípravy na propuštění. Pracovník RC řeší
celou škálu zakázek, které klient má a které se mohou týkat různých
oblastí. Zakázky se také mohou po propuštění z VTOS velmi rychle
proměňovat. V případě potřeby připojuje pracovník RC k řešení
externího specialistu. Možná šíře řešených témat je popsána v závěru
Metodiky inovačního řešení, kde na dvou modelech ukazujeme, jaká
témata může klient s pracovníkem RC řešit (viz Obr. 18 a 19, str. 88–89).

První schůzka na svobodě
Klienti propuštění z VTOS se nacházejí v nové životní
etapě. Většina z nich potřebuje po propuštění
podporu, aby tuto životní fázi dobře zvládli.
Ze zkušenosti RC vyplývá, že první schůzka
na svobodě je často klíčová. Při přípravě na
propuštění z VTOS domlouvá pracovník RC
s klientem podobu prvního kontaktu na svobodě
na základě znalosti klientovy situace. Pracovník
RC může nabídnout např. setkání na nádraží
ihned po příjezdu z místa VTOS nebo, pokud je
to nutné, může na klienta čekat před branou
věznice. U klientů, kteří se vrací do rodiny, je
možné schůzku nabídnout až druhý či třetí
den po propuštění, schůzky se též po domluvě
s klientem může účastnit rodinný příslušník.
Praxe ukazuje, že i při vypracování podrobné
přípravy na propuštění může klient náhle zcela
změnit plány a zůstat např. v jiné části republiky
u příbuzných. Pokud je vztah pracovník–klient
dobře navázán, klient v takovém případě
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kontaktuje pracovníka RC telefonicky a zůstává
s ním v kontaktu „na dálku“. Stává se však, že
i při zdánlivě dobře navázaném vztahu se
klient po propuštění z VTOS neozve a zcela
„zmizí“. Zkušenost z projektu potvrdila, že při
intenzivní práci ve VTOS k tomu dochází ve
výrazně menším počtu případů, než v rámci
standardních služeb RC.
Jestliže probíhá kontakt po propuštění tak, jak
byl ve VTOS naplánován, a uskuteční se první
schůzka na svobodě, je vždy na místě zrevidovat
spolu s klientem plán a ptát se ho, zda se po
propuštění něco změnilo, znovu ověřovat
klientovu zakázku a zjišťovat, jakým tématům se
chce věnovat, popř. témata znovu prioritizovat.
Plány klientů se dle zkušeností RC po propuštění
často mění. Mění je klient – např. zjišťuje, že
vlastně s rodinou být nechce (ačkoliv rodina
ho chce), mění je předjednaný zaměstnavatel,
u něhož může např. dojít k útlumu činnosti,
mění je nepředvídatelné události. Při realizaci

Jedním z úkolů pracovníka RC během práce ve
VTOS i na svobodě je vyhledávání rizik v klientově
plánu a poukazování na ně. V průběhu první
schůzky na svobodě je také velmi důležité vrátit se
k otázce hospodaření s penězi a znovu zmapovat
klientovy současné finanční možnosti a potřeby.
Je třeba vést klienta k tomu, že s úložným, byť se
zdá vysoké (často v řádu několika tisíc korun), bude
hospodařit několik týdnů – do první výplaty či
do přiznání podpory v nezaměstnanosti a/nebo
dávek hmotné nouze.
Je třeba myslet i na to, že výstup z VTOS může
být pro klienty těžký, i když zdánlivě mají vše
zajištěné (bydlení, zaměstnání). Často se objevuje
apatie, smutek, pochyby, nuda, samota, zvýšená
nemocnost, bezradnost. Tyto pocity mohou
přijít i několik týdnů po propuštění. Klienti
často uvádějí ostych a problémy v běžném
mezilidském kontaktu – nákup, žádost o radu
atd. Čím déle je odsouzený ve VTOS, tím více se
tyto problémy obvykle prohlubují. Ukazuje se,
že je užitečné doprovázet i kompetentní klienty
a motivovat je k dotahování věcí do konce
(např. osobní bankrot). Velmi důležitou oblastí
spolupráce je také výkon dalších povinností,
jejichž zanedbání může vézt k rychlému návratu
do vězení. Jedná se např. o povinnost placení
výživného a výkon dalších, již uložených trestů –
např. trestu obecně prospěšných prací.

Frekvence práce s klientem
na svobodě
Frekvence práce se u každého klienta liší dle
jeho potřeby a aktuální situace, přesto jsme
se pokusili vymezit minimální rozsah a formu
spolupráce mezi klientem a pracovníkem RC.

První měsíc – první schůzka v průběhu
prvního týdne na svobodě, druhá schůzka do
konce prvního měsíce na svobodě, 1x týdně
telefonický kontakt v době mezi schůzkami.
Druhý a třetí měsíc – schůzka 2x měsíčně,
telefonický kontakt dle potřeby.
Čtvrtý až šestý měsíc – schůzka 1x měsíčně,
telefonický kontakt dle potřeby.
Přirozeně jsou v průběhu spolupráce na
svobodě období, kdy je kontakt s klientem
intenzivnější, např. bezprostředně po propuštění
nebo když klient řeší krizovou situaci. Naopak
v období, kdy je situace klienta stabilní,
může být kontakt pouze udržovací, např.
prostřednictvím telefonátů 1x měsíčně, zejména
je-li spolupráce dlouhodobá.
Průměrný počet schůzek na svobodě se v rámci
projektu pohyboval mezi 6 a 7, jsou zde však
velké rozdíly u jednotlivých klientů. Někteří
klienti se se svým pracovníkem potkali téměř
20x, jiní tak intenzivní kontakt nepotřebovali
a i s nižší frekvencí schůzek zvládali naplňovat
cíle, které si ve VTOS stanovili. Jiní klienti
spolupráci záhy ukončili a absolvovali např.
pouze 2 schůzky. S některými klienty, kteří
změnili po propuštění své plány a odstěhovali
se mimo oblast působnosti RC, jsme byli
více v telefonickém než v osobním kontaktu.
Intenzivní telefonický a e-mailový kontakt také
probíhal na jaře 2020 v době nouzového stavu.
Kromě osobních schůzek s klientem je pracovník
RC v častém kontaktu s dalšími subjekty: se
zaměstnavatelem, adiktologem, pracovníkem
Úřadu práce ČR, rodinným příslušníkem.
Významnou součástí pomoci klientovi je
samozřejmě i tzv. práce ve prospěch klienta,
která je pracovníkem RC odváděna mimo rámec
schůzek s klientem (např. sepisování návrhu
na osobní bankrot, pomoc s vyhledáváním
informací apod.).

METODIKA INOVAČNÍHO ŘEŠENÍ

53

RUBIKON CENTRUM

RUBIKON CENTRUM

Předání klienta mimo přímou
působnost case managera –
pracovníka RC

Zakázka klienta
Klienti zpočátku spolupráce primárně přicházejí
se zakázkami technického rázu – obvykle je
to hledání práce, bydlení, řešení dluhů. Až při
delší spolupráci se objevují tzv. „měkké“ zakázky,
nejčastěji v oblasti rodinných a partnerských
vztahů. Pokud se pracovníkovi RC podaří
vybudovat s klientem profesionální vztah
založený na důvěře a podpoře, lze řešit i tyto
„měkké“, ale často o to důležitější zakázky. Při
pokračování spolupráce na svobodě je nutné
vždy znovu projít individuální plán, který byl
nastaven ve věznici, a nově definovat zakázky.
K zakázce a cílům klienta je nutné se vracet
pravidelně. Osvědčuje se také pravidelný návrat
k rizikům identifikovaným ve VTOS. Pracovník RC
klienta opakovaně upozorňuje na rizika a snaží
se pracovat i s těmi, které klient bagatelizuje.

Jedním z inovativních principů práce
s klienty v rámci realizace projektu je case
management – konkrétního klienta má na
starost jeden pracovník RC, který s ním pracuje
a doprovází ho z VTOS na svobodu. Vycházeli
jsme z potvrzeného předpokladu, že navázání
a udržení dobrého profesionálního vztahu
je pro úspěšné zvládnutí přechodu z VTOS
na svobodu a následné začlenění klienta do
společnosti klíčové. V případě, že bylo přece
jen nutné klienta předat jinému pracovníkovi
RC, byla dodržována následující pravidla:
• Pracovník RC seznamuje klienta
s předáním jinému pracovníkovi
RC v dostatečném předstihu
a vysvětlujeme mu důvody (obvykle
se jedná o faktor vzdálenosti – pracovník
RC, který s klientem spolupracoval ve
věznici, působí v Praze a klient se vrací
např. do Ostravy).
• Klienta předáváme předem
určenému pracovníkovi RC, včetně
všech zásadních informací získaných
dosavadní spoluprací.

Finanční a materiální podpora
Projekt umožnil finančně a materiálně podpořit
jednotlivé klienty po jejich propuštění z VTOS.
Tato podpora byla určena vždy na konkrétní,
předem domluvený okruh potřeb. Vyplácena
byla buď zpětně oproti účetnímu dokladu, nebo
danou službu/dané zboží platil pracovník RC za
přítomnosti klienta v případě, že klient neměl
peníze, nebo z edukačních důvodů (pracovník RC
klienta například učí, jak si zařídit měsíční kupon
na MHD).
Tato podpora slouží především pro překlenutí
doby, než klient získá vlastní finanční prostředky
(první výplata, získání dávek hmotné nouze
atd.). Stává se také, že podpora „vykrývá“
nefunkční státní systém. Paradoxně nejvíce hrozí
„propadnutí systémem“ klientům s relativně
vysokým úložným (např. 7–8 000 Kč). Ti pro
výšku úložného nedosáhnou na žádnou z dávek
hmotné nouze, zároveň však nejsou jejich
prostředky dost vysoké, aby pokryly náklady
po propuštění, zejména pokud klienti nemají
podporu rodiny. Často se také setkáváme
s případy, že klienti vysoké úložné rychle utratí
(navzdory podrobnému plánu nutných výdajů,
který si s pomocí pracovníka RC vytvořili ještě ve
VTOS) a následně zjišťují, že jim chybí finance na
pokrytí nutných výdajů.

Podpora je využívána hospodárně, klienti jsou
motivováni využívat co nejlevnější zdroje –
často je toto nutné řešit např. u koupě mobilního
telefonu, oblečení atd. Podpora je využívána
nikoliv paušálně, ale vždy s přihlédnutím
na individuální situaci klienta. Významným
principem poskytování materiální podpory je
„dávkování“ této formy podpory v návaznosti na
aktivitu klienta a kroky prokazující jeho motivaci
k životní změně.
Nejčastější způsoby finanční a materiální
podpory jsou: potraviny z Potravinové banky,
nákup základního oblečení a obuvi po
propuštění, příspěvek na ubytování, jízdné,
kredit, mobilní telefon, proplacení poplatků
(výpis z evidence Rejstříku trestů, z Centrální
evidence exekucí, konverze dokumentů,
poštovné, potravinářský průkaz apod.).

• Původní case manager RC zůstává
s klientem v telefonickém kontaktu,
je v kontaktu i s novým pracovníkem
RC, má přehled, co se s klientem děje,
je zachována kontinuita práce
VTOS – svoboda.
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Tréninková místa
Tréninková místa jsou jedním z nástrojů
komplexní práce s klientem. Jedná se o pracovní
místa buď přímo v RC, nebo u spolupracujícího
zaměstnavatele, sjednaná na dobu určitou,
obvykle na 3 až 6 měsíců. Výše úvazku vychází
z potřeby klienta, obvykle se však jedná o plný či
jen mírně snížený úvazek (např. 0,75).
Cílem tréninkových míst je získání praxe
a nových dovedností, obnova či získání
pracovních návyků, zvýšení sebevědomí
v oblasti pracovního uplatnění, rozvoj sociálních
kompetencí a celková životní stabilizace po
pobytu ve vězení. Trénink je veden s důrazem
na posílení kompetencí přenositelných v rámci
následného vstupu na otevřený trh práce: např.
přijímat autoritu, fungovat v týmu, zodpovědně
plnit úkoly atd.
Zkušenosti i dostupná data (např. SARPO)
ukazují, že velká část klientů není schopna po
výstupu z VTOS na volném trhu práce uspět,
tj. získat a zejména udržet si zaměstnání.
Důvodem je absence pracovních návyků,
absence zkušeností z legálního zaměstnání,
snížené sociální kompetence i potřeba
intenzivní podpory ve zvládání každodenních
úkonů běžného života. Současné nástroje
aktivní politiky zaměstnanosti (dále jen APZ),
např. veřejně prospěšné práce, nejsou bez
doprovodné podpory a cíleného vedení
k uplatnění na volném trhu práce funkční
pro velkou část klientů po propuštění z VTOS.
Mnohdy ani není možné využívat nástroje APZ
bezprostředně po propuštění (jsou vázány na
určitou dobu evidence na Úřadu práce ČR a
vyžadují časově poměrně náročný schvalovací
administrativní proces).
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Na základě dlouholeté zkušenosti RC s realizací
tréninkových míst lze říci, že se jedná o jeden
z nejvíce efektivních nástrojů na podporu
desistence klienta. Klientovi je bezprostředně
po propuštění kromě zaměstnání (a s ním
spojeného příjmu) poskytnuta podpora
nadřízeného na pracovišti na denní bázi, která
je úzce provázaná s podporou a vedením
case managera v oblastech sociální stabilizace
a realizace individuálního plánu. Díky této
součinnosti je možno komplexně řešit situaci
klienta a zavčasu reagovat na vznikající
problémy a rizika.
Důležitým předpokladem účinnosti
tréninkového místa je oddělení působení
a rolí nadřízeného daného klienta (tzv.
vedoucí tréninkového místa) a pracovníka RC
odpovědného za pomoc a vedení v oblasti
dosažení životní změny a cílů stanovených
v individuálním plánu (case managera). Vedoucí
tréninkového místa je odpovědný za vedení
klienta ve zvládání pracovních povinností,
pracovních návyků a kompetencí tak, aby se
pracovní zapojení klienta co nejvíce přibližovalo
prostředí reálného zaměstnavatele. Současně
probíhá individuální podpora a vedení
ze strany pracovníka RC, který je klientovi
nápomocen v řešení zvládnutí přechodu
z vězení na svobodu a v realizaci stanoveného
individuálního plánu klienta. V pravidelném
intervalu probíhají společná setkání ve složení
klient, vedoucí tréninkového místa a pracovník
RC. Příprava klienta k vstupu na otevřený
trh práce a individuální podpora a vedení
v transferu z tréninkového místa na běžné
pracovní místo jsou významným aspektem
tréninkových míst.

Spolupráce s rodinným
příslušníkem
Využití mentora
Část klientů potřebuje doprovod a pomoc
při vyřizování svých záležitostí, zároveň také
potřebuje vidět, že ukončení kriminální kariéry
a zařazení se do společnosti je možné. K těmto
klientům připojujeme mentora, člověka s trestní
minulostí, který svou minulost již překonal
a může sloužit jako pozitivní vzor. Mentor
funguje jako neformální autorita, předává
klientovi funkční vzorce chování, může mu
být oporou při vyřizování úředních záležitostí,
v případě potřeby mu pomáhá zorientovat
se v neznámém prostředí nebo se podílí na
zvyšování klientových dovedností (např. základy
práce na PC). Mentor vždy dostává zakázku od
case managera RC, který mu sděluje, co, kdy
a jak má s klientem vyřídit, a dává mu nejen
potřebné instrukce, ale i profesionální podporu.

U mnoha klientů navazujeme spolupráci se
členy rodiny již v době VTOS. Tato spolupráce
je vždy vázána na souhlas klienta a je předem
domluveno, s jakou zakázkou se pracovník RC
na rodinného příslušníka obrátí. Po propuštění
z VTOS tato spolupráce může pokračovat, často
dochází ke schůzce ve složení rodinný příslušník,
klient, pracovník RC. Obvyklou jasnou zakázkou
rodinných příslušníků je řešení dluhů a ochrana
rodiny před mobiliární exekucí.
Členové rodiny někdy využívají pracovníka RC
jako důvěrníka i psychickou podporu. Návrat
blízkého člověka z VTOS může být stresem i pro
ně, bojí se dalšího selhání nebo mají nereálná
očekávání. Ukazuje se, že pokud je zakázka
rodinného příslušníka složitá a potřebuje
větší péči, je nutné přidělit mu samostatného
pracovníka zaměřeného na práci s rodinou
a obě zakázky plnit odděleně. Setkáváme
se s případy, že zakázka klienta a rodinného
příslušníka není slučitelná a nemůže ji řešit
jeden pracovník.
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Klienti se závislostmi

Selhávající klienti

Značná část klientů RC (odhadem 80 %) má
za sebou nějakou formu závislosti, obvykle
na alkoholových či nealkoholových drogách.
Pouze 18,2 % klientů z projektu Společně na
svobodu mělo dle SARPO nízký stupeň rizika
v oblasti závislosti. Závislosti jsou u klientů
častou příčinou páchání trestné činnosti, a to
jak primárně (trestná činnost přímo související
např. s výrobou či distribucí drog), tak
sekundárně (např. krádeže z důvodu opatření
si finančních prostředků na drogy). Motivace
k řešení závislosti během a po propuštění
z VTOS patří k důležitým tématům při práci
s klienty. Již ve VTOS je důležité zmapovat, jaké
má klient zkušenosti s drogami a závislostí,
stejně jako případnou historii léčby. Pracovník
RC musí také znát možnosti poskytování
adiktologických služeb ve věznici, kde působí,
i v místě návratu klienta.

Během klientské práce se setkáváme
se skutečností, že klienti i několik měsíců po
propuštění z VTOS „fungují“ a následně selžou.
Tito klienti mají často hlubší problémy, které by
bylo třeba řešit terapeutickou formou, k čemuž
se je ale nedaří motivovat.

Jestliže ve VTOS působí NNO zaměřená na
řešení závislostí, motivuje pracovník RC klienta
ke spolupráci s ní, stejně tak ho motivuje
k využití adiktologických služeb během VTOS
(např. program prevence relapsu). Pokud byl
klient na konkrétního adiktologa či organizaci
navázán v minulosti, je vhodné tento vztah
podporovat – motivovat klienta, aby obnovil
kontakt korespondenčně, popř. může (se
souhlasem klienta) zařízení kontaktovat
pracovník RC a domluvit možnost další
spolupráce. Součástí individuálního plánu
klienta je i plán řešení závislostí ve VTOS i
po propuštění.

58

METODIKA INOVAČNÍHO ŘEŠENÍ

Část klientů dle zkušeností RC práci s odborníky
odmítá a je důležité, aby se k tématu rizik
souvisejících se závislostí pracovník RC neustále
vracel a klienta k řešení motivoval. Na svobodě
se osvědčila možnost nabídnout klientům
adiktologickou konzultaci v prostorách RC,
protože toto prostředí již znají a vnímají ho
jako bezpečné. Odpadla tím také obava ze
stigmatizace kvůli vyhledání služeb adiktologa
(„tam chodí jen feťáci“).
I přes tuto snahu byl návrat k užívání návykových
látek častou příčinou selhání klientů.

„Ztracené klienty“ zkoušíme kontaktovat
opakovaně – někdy má klient zábrany
spolupráci sám obnovit, stydí se za své selhání.
Až druhý pokus může být tím rozhodujícím.
S opětovným kontaktováním klienta nám
může pomoci jeho rodina nebo blízcí.
Častým důvodem ukončení spolupráce
je také podcenění závislostí; klient se po
několikaměsíční snaze o abstinenci vrátí
k užívání drog či alkoholu.
Pracovník se vždy snaží klienta upozorňovat
i na rizika, která klient přehlíží, a nabízí mu
návazné služby (adiktologické, psychologické,
terapeutické). Několik prvních návštěv odborníka
také můžeme hradit z přímé podpory v rámci
projektu, pokud by nedostatek financí klientovi
znemožňoval službu využít.

Ukončení spolupráce
V ideálním případě je spolupráce ukončena
po vzájemné domluvě v době, kdy klient již
nepotřebuje žádnou podporu. Po 6 měsících
od propuštění z VTOS probíhají evaluační
rozhovory, které jsou dobrou příležitostí
vzájemnou spolupráci zrevidovat a domluvit
se, zda a jakým způsobem bude pokračovat,
popř. spolupráci ukončit. Pokud je spolupráce
ukončena, klient vždy dostává nabídku se
na pracovníka RC v případě potřeby znovu
obrátit. Častým scénářem kromě domluveného
ukončení spolupráce je, že klient v určitý
moment spolupráci přeruší, často bez udání
důvodu. Když později pracovníka RC opět
kontaktuje, je s ním spolupráce obnovena, je
však důležité vrátit se k přerušení a zjistit, proč
k němu došlo.
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Klientské
kazuistiky

1. Kazuistika

Klient Petr

Spolupráce s klientem
probíhá od ledna 2019
do současnosti.

36 let, propuštěn 7/2019
místo návratu původně Praha
Stručná charakteristika klienta:

Tato kapitola představuje 4 klientské
kazuistiky včetně analýzy získaných
evaluačních dat.

Petr pochází z rozvedené rodiny, je nejmladší ze tří sourozenců.
V dospívání získal první zkušenosti s drogami, na kterých si vytvořil
závislost a které tvoří základ jeho problémů až do současnosti.
V průběhu let absolvoval několik léčebných pobytů, které
však přinesly jen dočasný výsledek. Petr je velmi kompetentní,
sociálně zdatný a inteligentní. Výkon trestu odnětí svobody si
Petr odpykává potřetí. Jeho trestná činnost byla vždy výhradně
majetková (krádeže).

CS057 - "Petr"

Muž *1984

Recidivista mezi třiceti a čtřiceti lety, ústavní výchova a
typická trestná činnost uživatele drog.

Průměrně problematický klient
Svobodný,
bezdětný

Základní
vzdělání

V rámci KZ SARPO velmi vysoké rizikové faktory zaměstnání a finance, vysoké rizikové
faktory výchova a vzdělání a závislosti. Vysoký souhrn statických faktorů.

Počet VTOS:

#2

RIZIKA:

ESI I: Silné problémy v oblastech bydlení, životní kompetence, drogy a alkohol a nakládání s
penězi. ESI II: Výraznější zlepšení u životních kompetencí, vztahů s přáteli a v oblasti drogy a
alkohol, naopak výraznější zhoršení u vztahů s rodinou. ESI III: Zhoršení u oblastí duševní zdraví a
well-being, zvládání silných emocí a drogy a alkohol, naopak zlepšení v oblasti nakládání s penězi.

ESI I

II

III

PICTS-cz I: Vzhledem k citlivosti interpretace psychologického dotazníku nelze v rámci Metodiky
zveřejnit.
Minulost
Vyrostl s bratrem a sestrou, vychováván matkou a jejím novým přítelem. Již na druhém stupni ZŠ mnoho problémů
(záškoláctví, útěky z domova, alkohol), prošel ústavní výchovou. Nedokončil učební obor instalatér, kromě VTOS má
jen několikaměsíční praxi skláře. Má jen minimum zkušeností s legální prací. Poprvé odsouzen v 16 letech za
vandalství. Řada předchozích trestů přeměněna na nepodmíněny trest, nyní si odpykával 28 měsíců za různé krádeže
a vyloupení auta a bytu. TČ má drogový kontext, užívání pervitinu a marihuany.

Vyhodnocení evaluačních dat
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Spolupráce na svobodě 7/2019 – dosud
Spolupráce ve věznici 1/2019 – 7/2019
Spolupráce s klientem začala rozhovorem, jehož cílem bylo
navázání pracovního vztahu mezi ním a pracovníkem RC a zároveň
získání informací o klientově minulosti, současné situaci a plánech
do budoucna. Dále následovala schůzka, které se účastnil i terapeut,
pod jehož vedením Petr absolvoval v rámci VTOS terapeutický
program 3Z. Na základě těchto dvou schůzek byl s Petrem sestaven
jeho individuální plán (konkrétní kroky a cíle do budoucnosti)
a identifikována rizika.
Petrův individuální plán zahrnoval:

„Dluhy bych rád vyřešil,
musím na to pořád myslet.”
„Na terapii bych chtěl chodit,
ale nechci se potkávat s těmi,
co chodí na substituci.”
„Vždycky do toho spadnu, když je
všechno dlouho skvělý.“

• Zaměstnání mimo rodné město z důvodu
odstřižení se od příliš ochranitelské matky,
která se snaží řešit problémy za Petra a
nedá mu tak prostor plně dospět. (Matka
byla v kontaktu s pracovníkem RUBIKON
Centra, snažila se přebírat zodpovědnost za
důsledky Petrova chování, například chtěla
sama hradit jeho dluhy.)

Přestože bylo Petrovi nabídnuto několik pracovních pozic u
zaměstnavatelů spolupracujících s RC, vybral si nakonec jako
své povolání provádění výškových prací, na které má potřebnou
kvalifikaci i zkušenosti a které ho baví. Zřídil si živnostenské
oprávnění a sehnal zakázky. Po pracovní stránce se mu velmi daří.
V dluhové oblasti se podařilo Petrovy dluhy zmapovat a na
základě výsledků mapování se ukázalo jako nejlepší řešení podání
návrhu na oddlužení, na kterém v současné době pracujeme.
Kamenem úrazu se ukázala možnost adiktologické péče.
Vzhledem k charakteru Petrova povolání, kdy se pohybuje
prakticky po území celé republiky, není organizačně možné ji
zajistit. Přitom Petr sám připouští bezprostřední riziko relapsu.
Petr je stále v kontaktu s pracovnicí RC, kontakt sám vyhledává
a o svých problémech a obavách mluví otevřeně. V současné
době řešíme otázku, zda by nebylo lepší usadit se na jednom
místě, byť za cenu nižších výdělků či změny zaměstnání,
aby bylo možné využívat psychoterapeutickou, případně
adiktologickou péči. Petr oceňuje, že tyto otázky může řešit
s někým, komu věří a kdo zároveň nepatří mezi jeho blízké,
které se bojí znovu zklamat.

• Vyřešení dluhové situace.
Petrův příklad ukazuje, že skutečnost, že klient
úspěšně pracuje a řeší své dluhy, není vždy
samospasitelná. Určitá skupina klientů potřebuje
terapeutickou podporu, aby byla schopna obstát
na svobodě dlouhodobě a trvale.

• Zajištění adiktologické/terapeutické
péče na svobodě.

Rizika byla nalezena následující:
• Vztah s příliš ochranitelskou matkou.
• Návrat k drogové závislosti, který se u Petra již vícekrát
opakoval i po několika „funkčních“ letech.
Dále následovalo celkem šest schůzek, na kterých se řešila
zejména pracovní problematika (výběr budoucího povolání,
tvorba životopisu, příprava na pracovní pohovor, jak mluvit se
zaměstnavatelem o trestní minulosti atd.) a dluhy (mapování
dluhů, postup jejich řešení).
Před výstupem z VTOS proběhla závěrečná schůzka, na které
byly probrány jednotlivé kroky na svobodě.
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„Jsem rád, že tohle všechno
můžu řešit s váma, doma
bych je nechtěl děsit.”
klient Petr

Zároveň Petrův příběh ukazuje výhodu toho,
že spolupráce s klientem probíhá již ve výkonu
trestu a on pak má po výstupu na svobodu pocit
podpory „svého“ člověka.
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2. Kazuistika

Klientka Anna

Spolupráce s klientkou
probíhá od dubna 2019
do současnosti.

29 let, propuštěna 9/2019
místo návratu Praha
Stručná charakteristika klientky:

Anna má 9 záznamů v evidenci Rejstříku trestů (dále RT), 2x
byla odsouzena k VTOS, její převažující trestnou činností jsou
krádeže. Jedná se o sekundární drogovou kriminalitu, Anna je
od 16 let závislá na pervitinu a veškerá její trestná činnost souvisí
s nutností získat peníze na drogy. Anna má emoční podporu
rodiny, zejména matky, která ji však nemůže podpořit finančně
ani pomoci s ubytováním.

CS065 - "Anna"

Žena *1991

Mladší recidivistka, drogově závislá, dobré rodinné zázemí a
maturita.

Třetí nejrizkovější decil intervenční skupiny
Svobodná,
bezdětná

Maturita

ESI I: Poměrně závažné problémy (hodnocení 3-5/10) v oblastech bydlení, zvládání silných emocí
a nakládání s penězi. ESI II: U 7 z 12 oblastí zlepšení, nejvýrazneji u bydlení, vztahy a rodina,
zvládání silných emocí a nakládání s penězi, u ostatních stejné hodnoty. ESI III: V úhrnu obdobná
úroveň jako u ESI II, dílčí zlepšení i zhoršení. Nejvýraznější pokles u vztahů a rodiny, nejvýraznější ESI I
posun k lepšímu u práce. Po šesti měsících po propuštění má stabilní bydlení s přítelem a stabilní
zaměstnání v RUBIKON Centru. S aktuálním příjmem těžko vychází. Využívá adiktologickou
pomoc u jiné organizace.

Počet VTOS:

#2

ESI II

ESI III

PICTS-cz I: Vzhledem k citlivosti interpretace psychologického dotazníku nelze v rámci Metodiky
zveřejnit.
Minulost
Vyrůstala se sourozenci, matkou a otčímem v poměrně stabilním prostředí. Od 16 závislá na pervitinu, vystudovala
střední pedagogickou školu (učitelka v MŠ). Poprvé odsouzena v 22 letech za krádež, aktuální trest je rovněž za
krádeže. Podruhé ve VTOS, 9 záznamů v trestním rejstříku. TČ typická pro drogově závislou osobu. Má jen krátkodobé
pracovní zkušenosti a dluhy. Relativně dobré vztahy s nejbližšími příbuznými.
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V rámci návaznosti na práci odborných pracovníků věznice
proběhla na začátku spolupráce schůzka s pracovníkem
RC, klientkou a odbornou pracovnicí SpO (zaměřeného na
uživatele drog). V rámci této schůzky byla diagnostikována
rizika, zejména: riziko užívání drog, riziko nevykonání dalších
uložených trestů a riziko nezvládnutí hospodaření s penězi. Dle
odborného zaměstnance VS ČR klientka na oddíle funguje bez
problémů, je aktivní.
Při následné tvorbě individuálního plánu Anna sama stanovila
své cíle v bodech: „najít si práci“, „nebrat drogy“ a „zlepšit vztah
s matkou“ (konkrétně „chci, aby na mě byla máma pyšná“). Ve
VTOS proběhlo postupně 10 schůzek, které byly mimo jiné
zaměřeny na:

V rámci KZ SARPO vysoké rizikové faktory finance a závislosti. Vysoký souhrn statických
RIZIKA:
faktorů.

Vyhodnocení evaluačních dat

Spolupráce ve věznici 4/2019 – 9/2019

•
•
		
		
		
•
		
•
		
		
		
•
		

řešení dluhů (mapování, plán řešení),
spolupráci s externími partnery (zejména
Probační a mediační službou – dále jen PMS, protože
klientka měla po propuštění uložený trest obecně
prospěšných prací),
zaměstnání (tvorba životopisu, hledání vhodného
zaměstnání, příprava na pracovní pohovor),
závislosti (klientka byla ve VTOS v kontaktu s
NNO zaměřenou na adiktologii, v kontaktu chce
pokračovat i na svobodě, pracovník RC byl 		
v telefonickém kontaktu s adiktologem této NNO),
podporu rodinných vztahů (pracovník RC byl v
telefonickém kontaktu s matkou klientky).

Anna se zúčastnila i akce Pohovory nanečisto,
během které si vyzkoušela pracovní pohovor
s personalisty a získala od nich zpětnou
vazbu o svých slabých/silných stránkách při
prezentaci během pohovoru.
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V době propuštění z VTOS klientka měla:
•
•
		
		
•
•
		
		
		
•
		
•
		

domluvený termín pracovního pohovoru se zaměstnavatelem,
domluvený termín 1. konzultace v RC a dále dojednáno, že
pracovník RC druhý den po propuštění klientce přes její matku
zavolá, zda je vše v pořádku,
zmapované dluhy a plán řešení dluhové situace,
zajištěný pronájem pokoje ve sdíleném bytě (zde zafungovala
spolupráce s matkou klientky, která ubytování zajistila; neměla však
finance na celou úhradu, ubytování proto bylo první 2 měsíce po
propuštění spolufinancováno z přímé podpory v rámci projektu RC),
domluvenou spolupráci s adiktologem z NNO na dobu po propuštění
(klientka si ji domluvila sama),
plán výkonu obecně prospěšných prací (OPP) – domluvený termín
1. schůzky na PMS bezprostředně po propuštění.

V tuto chvíli můžeme říci, že Anna individuální plán vypracovaný ve
VTOS dodržuje. Díky práci odborných zaměstnanců SpO ve Věznici
Světlá nad Sázavou odcházela z VTOS s vědomím rizik zejména
v oblasti užívání drog a ke spolupráci s adiktologem přistupovala
velmi zodpovědně. Na práci odborných zaměstnanců se podařilo
pracovníkům RC dobře navázat. Pro stabilizaci celkové situace
byla klíčová možnost využití tréninkového místa, které umožnilo
klientce rozvíjet její dovednosti (např. zdokonalit se v komunikačních
dovednostech a v práci s PC). Zároveň získala zaměstnavatele, který
je flexibilní při řešení jejích dalších potřeb, zásadních pro úspěšný
návrat do společnosti (výkon OPP, návštěvy adiktologa). Anna byla
a stále je v naplňování svého plánu života po propuštění velmi
zodpovědná, zvládá hovořit o svých problémech a velmi dobře
s pracovníky RC spolupracuje.

Anna měla velmi dobře navázaný vztah
s pracovníkem RC, komunikovala otevřeně,
mluvila i o svých obavách ze vztahu s přítelem,
z výkonu OPP, z návratu do Prahy atd.

„Po propuštění z VTOS jsem měla
obavy z nástupu do zaměstnání,
jelikož jsem v životě pořádně
nepracovala a moje pracovní
návyky byly skoro nulové. Zaměstnanci,
a teď už moji kolegové, byli moc hodní
a nikdo z nich na mě nekoukal skrz prsty
kvůli mé trestní minulosti. Kdykoliv jsem
potřebovala s něčím pomoct či poradit,
vždycky mi vyšli vstříc. Dělám práci,
která mě baví, učím se spoustu nových
věcí a nemám zde pocit méněcennosti.”

Spolupráce na svobodě 9/2019 – současnost
Po propuštění z VTOS byla spolupráce navázána prakticky okamžitě.
V den propuštění se Anna ozvala telefonicky, schůzka v RC byla
sjednána hned na následující den (pondělí). Ve středu klientka
absolvovala výběrové řízení jako uchazečka o pozici provozní
asistentky v RC. Při nástupu na tréninkové místo klienti prochází
výběrovým řízením, které se skládá z pohovoru a několika úkolů,
které ověřují schopnost základní práce na PC. Anna ve výběrovém
řízení uspěla a osmý den po propuštění z VTOS nastoupila do
zaměstnání. V rámci zapracování a dalšího rozvoje pracovních
návyků a kompetencí jí bylo poskytnuto individuální vedení a
pravidelná zpětná vazba ze strany nadřízeného pracovníka (tzv.
vedoucí tréninkového místa). Vzhledem k tomu, že pracovala
přímo v RC, probíhal kontakt mezi case managerem a klientkou
na denní bázi, současně však byly realizovány pravidelné schůzky s
pracovníkem RC, klientkou a vedoucí tréninkového místa, kde byl
probírán průběh pracovního zapojení klientky.
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Zaměstnání
Klientka týden po propuštění nastoupila na tréninkové místo
(pracovní místo v délce trvání zpravidla 6 měsíců, kde mzda je
hrazena z projektu Společně na svobodu) na pozici provozní
asistentky přímo v RC. V průběhu pracovního tréninku jí
bylo namísto transferu na běžné pracovní místo u jiného
zaměstnavatele nabídnuto i nadále pracovat v RC na pozici
seniorní provozní asistentky a asistentky týmu PR. Na tuto
pozici musela absolvovat výběrové řízení, kterým úspěšně
prošla, v RC je zaměstnána doposud. Anna se také v rámci
pracovní doby účastní besed se studenty středních škol, kde
sdílí svůj příběh a odpovídá na dotazy studentů.
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Dluhy a finance

Zdraví

Anna má zájem o osobní bankrot, v současné
době kompletuje s pomocí RC návrh soudu na
„Těch 2000 korun mi nemohlo
stačit. Po propuštění z VTOS se
oddlužení, podání návrhu bylo pozdrženo vzhledem
všechen můj majetek včetně
k situaci související s epidemií COVID-19. V rámci
oblečení vešel do sportovní tašky.”
spolupráce byla klientka po propuštění materiálně
podpořena Potravinovou bankou, proplácením
jízdného v prvním měsíci po nástupu do zaměstnání
a po dobu 2 měsíců proplácením části nákladů na
ubytování. Klientka byla z VTOS propuštěna s úložným
ve výši 2000 Kč, ihned po propuštění požádala o
dávky hmotné nouze spolu s doplatkem na bydlení, příspěvek jí byl přiznán, ale
vyplacen byl až 5 týdnů po podání žádosti, z důvodu okamžitého nástupu do
zaměstnání se jednalo o příspěvek ve výši 800 Kč. V prvním měsíci po propuštění
tedy klientka neměla finance na úhradu ubytování a byla odkázána na pomoc RC.
Velmi zásadní podporou v prvním měsíci po propuštění bylo pro klientku také
zaslání poslední výplaty z věznice (cca 3 týdny po propuštění).

Anna řešila po propuštění akutní zdravotní
problémy, týkající se zejména špatného stavu
chrupu, bojovala s obtížemi při hledání zubního
lékaře a s dlouhými objednacími lhůtami.
Během 6 měsíců po propuštění podstoupila
několik lékařských zákroků. V současné době
má kompletní nový umělý chrup.

Výkon OPP

„Díky podpoře
zaměstnavatele jsem
výkon OPP zvládla
v termínu, i když to
bylo velice náročné.“

Anna měla povinnost během 3 měsíců po propuštění
vykonat uložený trest 200 hodin OPP; byla v kontaktu
s pracovnicí PMS. Na tréninkovém místě byla proto
zaměstnána na snížený úvazek 0,8. Jeden pracovní den
a o víkendu vykonávala OPP, ke konci uložené tříměsíční
doby čerpala na výkon OPP i dovolenou. Uložené
hodiny zvládla vykonat v termínu, bylo to pro ni však
velmi náročné. V tomto období potřebovala podporu,
aby vše zvládla, zároveň byl nutný i vstřícný postoj ze
strany zaměstnavatele, který respektoval, že výkon OPP
je pro ni priorita. Po odpracování hodin si klientka po
domluvě se zaměstnavatelem úvazek zvýšila na 1,0.

Adiktologie
Anna se po 14 dnech od propuštění z VTOS
spojila s adiktoložkou z NNO a navázala opět
spolupráci, která trvá do současné doby,
drogy dle svého sdělení neužívá, nemá na
ně čas ani chuť.
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„Stále spolupracuji s adiktoložkou
a snažím se tak předejít relapsu.
V práci na mě berou ohledy a mám
možnost vyhýbat se dalším klientům,
kteří nejsou stabilní v abstinenci od
užívání drog.”

Sociální okolí klientky
Klientka se 3 měsíce po propuštění nastěhovala zpět
ke svému příteli, se kterým bydlela před nástupem
do VTOS. Před stěhováním probrala s pracovníkem
RC i s adiktologem rizika tohoto kroku. Návrat k příteli
se kladně se projevil na trávení volného času – spolu
s přítelem měli psa, ke kterému si následně pořídili
štěně, klientka tedy trávila většinu volného času péčí o
psy. S přítelem se cca po 6 měsících společného života
rozešla, toto období bylo pro Annu náročné, k jeho
zvládnutí potřebovala podporu. S matkou i bratrem
je v pravidelném kontaktu. Téměř rok po propuštění
z VTOS navázala kontakt i se svým otcem, který se s ní
kvůli dřívějšímu způsobu života odmítal stýkat, otce
viděla po zhruba 10 letech.

„Organizace RUBIKON Centrum
mi pomohla zařadit se do
společnosti bez větších obtíží.
Dostala jsem šanci žít jako
normální člověk a možnost naučit se
novým věcem. Měla jsem možnost
se o svůj příběh podělit se studenty
středních škol v rámci besedy, kde
jsem otevřeně mluvila o své trestní
minulosti a o tom, jaké je žít za
mřížemi. Měla jsem velmi dobrý pocit
z toho, jak mě studenti poslouchali a
nebáli se na cokoliv zeptat. Doufám,
že většina studentů si něco z mého
povídání odnesla a neudělají v mládí
takové chyby jako já.“

Z pohledu systému se ukazuje, jak obtížné je i pro kompetentního
klienta zvládnout po propuštění z VTOS skloubit nástup do zaměstnání,
výkon OPP a případné zdravotní problémy (které jsou však po
propuštění z VTOS velmi časté). Klientka měla na výkon uloženého
trestu 200 hodin OPP pouze 3 měsíce; je otázkou, zda by trest zvládla
vykonat při zaměstnání na volném trhu práce, kde by ji zaměstnavatel
pravděpodobně nevyšel vstříc. Zároveň klientka neměla finance na to,
aby plně vykonávala OPP a nebyla zaměstnaná. Nevykonání trestu OPP,
byť z objektivních důvodů, by pro klientku znamenalo návrat do VTOS,
což je nevýhodné nejen pro ni, ale i pro společnost.
Dále se ukazuje finanční past, kterou musí klienti po VTOS
překonávat. Klientka vyšla z VTOS s úložným ve výši 2000 Kč, což
by bez materiální a finanční podpory projektu byly jediné finance,
se kterými by mohla po dobu cca 5 týdnů po propuštění z VTOS
disponovat (po 5 týdnech jí byl vyplacen příspěvek na živobytí a
následně dostala první výplatu). Touto částkou není možné pokrýt
základní potřeby, natož řešit např. chybějící bydlení.
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3. Kazuistika
Spolupráce s klientem
probíhala od listopadu
2018 do dubna 2019.

Klient Tomáš

37 let, z VTOS propuštěn 26. 3. 2019
místo návratu Praha
Stručná charakteristika klienta:

Klient pochází z nefunkční rodiny, vyrůstal pouze s matkou.
Od druhého stupně ZŠ bere drogy, velmi rychle přešel na
tvrdé drogy. V průběhu let absolvoval několik léčebných
pobytů, které však nikdy nedokončil. Během svého života
prakticky nikdy nepracoval. Život trávil ve squatech a
drogových komunitách. I přes to je Tomáš inteligentní,
sociálně zdatný a poměrně sečtělý. Tomáš je ve výkonu
trestu odnětí svobody posedmé. Jeho trestná činnost
zahrnuje především dlouhou řadu krádeží, v jednom
případě i násilný trestný čin.

CS040 - "Tomáš"

Muž *1983

Počet VTOS:

#7

ESI I

ESI II

PICTS-cz I: Vzhledem k citlivosti interpretace psychologického dotazníku nelze v rámci Metodiky
zveřejnit.
Minulost
Vyrůstal v neúplné rodině s kriminální zátěží. Od 14 let na drogách, marihuana, pervitin, heroin (i injekčně).
Nedokončil učební obor instalatér. Pobýval ve výchovném ústavu. Poprvé odsouzen v 18 letech za vykradení bytu,
má za sebou i trestnou činnost s prvky násilí (braní rukojmích), aktuálně odsouzen za drobné krádeže. Po osmé ve
VTOS, 26 záznamů v trestním rejstříku. Epileptik, mimo VTOS nemá významné legální pracovní zkušenosti.

Vyhodnocení evaluačních dat
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Spolupráce s Tomášem začala rozhovorem, jehož cílem bylo
jednak navázání pracovního vztahu mezi klientem a pracovníkem
RC a jednak získání informací o klientově minulosti, současné
situaci a plánech do budoucna. Dále následovala schůzka, které
se účastnil i terapeut, pod jehož vedením klient absolvoval
v rámci VTOS terapeutický program 3Z. Na základě těchto dvou
schůzek byl s klientem sestaven jeho individuální plán (konkrétní
kroky a cíle do budoucnosti) a identifikována rizika.

„Jestli to mám dát, tak
jedině se substitucí.“

Nejrizkovější klient z celé intervenční skupiny

Multirecidivista mezi třiceti a čtřiceti lety, ústavní výchova a
Základní
Svobodný,
typická trestná činnost dlouhodobého uživatele drog.
vzdělání
bezdětný
V rámci KZ SARPO velmi vysoké rizikové faktory bydlení, zaměstnání a finance, vzdělání
a výchova a závislosti, vysoký rizikový faktor rodina a sociální kontakty. Velmi vysoký
RIZIKA:
souhrn statických faktorů.
ESI I: Silné problémy ve většině oblastí, které si částečně ani nepřiznává (vliv drog na duševní
zdraví, absence přátel mimo drogovou scénu). Poradcem není v žádné z oblastí hodnocen lépe
než 4/10, s výjimkou zvládání silných emocí (6/10). ESI II: U většiny oblastí mírné zlepšení, ale
stále mnoho problémů, nejvýraznější posuny v oblastech nakládání s penězi a práce. Některé
problémy si stále nepřiznává. ESI III: Není k dispozici.

Spolupráce ve věznici 11. 11. 2018 – 26. 3. 2019

Tomášův individuální plán zahrnoval v první
řadě zařídit substituční léčbu; Tomáš nevěřil, že
by bez ní zvládnul abstinovat. Dalším bodem
bylo získání pracovních návyků na tréninkovém
pracovním místě.

Co se týká oblasti bydlení, krátkodobým cílem bylo ubytování
v azylovém domě, kde fungují relativně přísná pravidla;
azylový dům tak nepředstavuje pro Tomáše takové riziko
relapsu, jako běžné ubytovny. Zde se však ukázalo, že
v azylovém domě nelze zajistit bydlení ihned po propuštění,
protože odpovědní pracovníci všech oslovených azylových
domů v Praze chtějí své klienty nejprve osobně potkat.
Tomášovi tedy byla pro první dny zajištěna komerční
ubytovna, což představovalo značné riziko relapsu.
Pracovník RC se s Tomášem pokoušel najít činnost, která by mu
nahradila adrenalin spojený s životem na ulici. Tento typ motivace
se nakonec nenašel, zaměřili se proto na Tomášovu oblíbenou
činnost – četbu. Jedním z prvních kroků na svobodě mělo být
zřízení čtenářského průkazu do Městské knihovny v Praze.
Dalším cílem bylo zmapování dluhů, jejich řešení
však bylo vzhledem ke složitosti Tomášovy situace
naplánováno až po jeho případné stabilizaci na svobodě.
Před výstupem z VTOS proběhla poslední schůzka, na
které byly shrnuty všechny kroky potřebné po výstupu
a domluvena první schůzka na svobodě. Tomáš měl
dojednané ubytování, substituční léčbu a tréninkové
pracovní místo.
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4. Kazuistika
Spolupráce na svobodě 26. 3. 2019 – 4. 4. 2019
Spolupráce na svobodě začala ještě v den Tomášova propuštění na
svobodu, kdy Tomáš dorazil do RC na první schůzku. Za doprovodu
mentorky RC se Tomáš ubytoval na ubytovně.

Klient Jan

Spolupráce s klientem
probíhala od září 2019
do června 2020.

52 let, propuštěn 02/2020
místo návratu Praha

Stručná charakteristika klienta:
Nejdůležitějším krokem individuálního plánu bylo zajištění
substituční léčby. Zde jsme však narazili na skutečnost, že
Tomášovi byla ve výkonu trestu předepsána medikace,
po které nelze substituční léčbu okamžitě nastoupit.
Medikace předepsaná ve věznici se ukázala natolik silná,
že klient musel před zahájením substituční léčby projít tzv.
detoxem. Toto zjištění bylo pro nás nečekané a pro klienta
velmi nepříjemné. Tomáš odmítl podstoupit detoxikační
pobyt, mimo jiné i proto, že na nutnost jeho absolvování
nebyl předem připraven, a vrátil se do drogové komunity,
k životu, který dobře zná.

Na základě této kazuistiky poukazujeme na
nutnost systémového řešení provázanosti
adiktologické a psychiatrické péče ve VTOS a na
svobodě. Klient neznal rozsah své medikace a
nebyl informován o faktu, že je jeho medikace
natolik rozsáhlá, že vyžaduje před nástupem do
léčby detoxifikaci. Vyvstává pro nás otázka, zda
je možné v budoucnu podobné komplikované
případy řešit s větší provázaností. Což samozřejmě
komplikuje i vysoká medicínská odbornost, která
je pro posouzení situace nutná a kterou obvykle
poradce RUBIKON Centra nemá. Za daných
podmínek měl dle našeho mínění Tomáš velmi
ztížené podmínky k tomu, aby mohl na svobodě
svůj boj se závislostí začít.
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Jedná se o klienta se značnou recidivou. Jan má
17 záznamů v RT a byl 12x odsouzen k VTOS.
Převažující TČ jsou krádeže. Část dětství strávil
Jan v dětském domově. Jan nemá žádné
rodinné zázemí.

CS094 - "Jan"

Muž *1968

Multirecidivista vyššího věku, přes 25 let ve VTOS.

Nejrizkovější decil intervenční skupiny
Svobodný,
bezdětný

Základní
vzdělání

V rámci KZ SARPO vysoké rizikové faktory finance, rodina a sociální kontakty, výchova a
vzdělání a osobnost a chování. Vysoký souhrn statických faktorů.

Počet VTOS:

# 12

RIZIKA:

ESI I: Poměrně závažné problémy (hodnocení 4-5/10) v oblastech bydlení, životní kompetence,
pozitivní využití času, zvládání silných emocí, život bez trestné činnosti a zejména v oblastech
nakládání s penězi a práce (hodnocení 3/10). Nepřiznává si souvislost mezi pitím alkoholu a TČ.
ESI II: Převažuje mírné zlepšení, nejvýrazněji u životních kompetencí. Mírná zhoršení v oblasti
drogy a alkohol a vztahy a rodina mohou mít charakter uvědomění si problémů. ESI III: Není k
dispozici.

ESI I

ESI II

PICTS-cz I: Vzhledem k citlivosti interpretace psychologického dotazníku nelze v rámci Metodiky
zveřejnit.
Minulost
Vyrůstal v dětském domově, nedokončil učební obor obráběč kovů. Poprvé odsouzen v 16 letech, aktuální trest je za
útok na veřejného činitele (dozorce v jiné věznici) a rozsáhlé krádeže a vloupačky. Po dvanácté ve VTOS, 17 záznamů v
trestním rejstříku. Není uživatelem drog, pije alkohol. Má dílčí pracovní zkušenosti.

Vyhodnocení evaluačních dat
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Spolupráce ve věznici 09/2019 – 02/2020
V rámci návaznosti na práci odborných pracovníků
věznice proběhla na začátku spolupráce schůzka
„Nikdy jsem se s tímhle nepotkal,
s pracovníkem RC, klientem a sociálním pracovníkem
s takovou věcí, že RUBIKON
z výstupního oddílu. Na této schůzce byla
takhle pomáhá lidem. Byl jsem
diagnostikována rizika, zejména: riziko nízkých
nakonec dost překvapenej, že
to nakonec vyšlo.“
kompetencí a samostatnosti pro zvládnutí sociální
stabilizace na svobodě, riziko řešení nedostatku
financí pomocí trestné činnosti (což byl v minulosti
opakovaně důvod pro návrat do VTOS) a riziko
nezvládnutí hospodaření s penězi (chybějící finanční
gramotnost). Dle vyjádření sociálního pracovníka fungoval klient ve výstupním
oddíle bez problémů, výrazněji se neprojevoval, byl spíše samotářský (důvodem
byl zřejmě i fakt, že většina odsouzených byla o generaci mladší), byl lehce
ovlivnitelný, což mohlo být způsobeno i jeho nízkým sebevědomím. S rodinou
klienta nebyla spolupráce navázána, jelikož s ní nemá žádný kontakt. Klient
spolupráci s RC zprvu nevěřil.

„Byl jsem na všechno sám,
nikdo mi nepomáhal.“

Při následné tvorbě
individuálního plánu Jan sám
stanovil své cíle v bodech:

• Najít si bydlení jiné než v azylovém domě (kam
se klient v posledních letech pravidelně vracel po
konci VTOS a viděl v tom i jednu z hlavních příčin
své recidivy).

Ve VTOS proběhlo
postupně 9 schůzek,
které byly mimo jiné
zaměřeny na:

• řešení dluhů (mapování, plán řešení),
• volbu vhodného místa návratu s ohledem na
možnosti zaměstnání s ubytováním (klient se nechtěl
vracet do místa trvalého pobytu, které vnímá jako
rizikové prostředí),
• zaměstnání (tvorba CV, hledání vhodného zaměstnání,
příprava na pracovní pohovor),
• sociální stabilizaci (zajištění základních potřeb, kromě
bydlení také asistence při evidenci na ÚP a získání dávek
v hmotné nouzi, potravinová pomoc, zajištění oblečení,
věcí denní potřeby atd.),
• dále poskytnutí psychické podpory při přechodu do
nového prostředí a zprostředkování nabídky možností
trávení volného času.

V době propuštění
z VTOS klient měl:

• domluvený termín schůzky s pracovníkem RC před věznicí
v den výstupu a následný společný přesun do Prahy,
• domluvený termín 1. konzultace v RC v Praze,
• zmapované dluhy a plán řešení dluhové situace,
• zajištěné ubytování na prvních 14 dní na ubytovně v Praze,

• Zajistit si dlouhodobé zaměstnání odpovídající
jeho fyzickým možnostem (klient je celkově zdravý,
ale už se necítí na vyloženě fyzicky náročnou práci).
• Vyřešit své dluhy tak, aby se nemusel bát exekutorů
a měl zajištěný pravidelný a stabilní příjem.
• Do budoucna by si rád našel přítelkyni
a přestěhoval se s ní do pronajatého bytu.
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• domluvený přijímací pohovor u zaměstnavatele.

Jan měl dobře navázaný vztah s pracovníkem
RC, komunikoval otevřeně. Spolupráci ztěžovala
klientova nereálná očekávání a časté změny
plánu, které klient navrhoval. Nebyl schopen
domýšlet následky svých rozhodnutí, měl
tendenci věci zlehčovat.
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Spolupráce na svobodě 02/2020 – současnost
Na svobodě Jan absolvoval celkem 26 osobních schůzek
podpořených poměrně častou telefonickou komunikací s pracovníky
RC. V den propuštění se klient sešel s pracovníkem RC, společně
nakoupili základní potraviny a oblečení (klient vycházel jen
s minimem osobních věcí). Přesunuli se pak z Horního Slavkova do
Prahy, kde bylo pro Jana zajištěné místo na ubytovně. Klient se druhý
den dostavil na pobočku RC, kde se seznámil s poradkyní, která má
na starost pražské klienty. V průběhu prvního týdne pak Jan sám
nebo v doprovodu pracovníka RC absolvoval přijímací pohovory,
nejprve u personálních agentur, později i u našich spolupracujících
zaměstnavatelů. Zároveň se klient v doprovodu mentora zaevidoval
na Úřadu práce ČR a požádal o dávky hmotné nouze.
Komunikace s Janem fungovala zpočátku dobře. Pracovníky RC
respektoval, choval se přátelsky, nabízené rady a doporučení ale spíše
ignoroval, dále pokračoval ve svých zaběhlých schématech chování.
Časem stále více překračoval hranice, neustále telefonoval všem
pracovníkům RC, se kterými byl v kontaktu, a to i několikrát denně,
vyžadoval pozornost, podporu, stále měl potřebu vše sdílet. Zpočátku
dobré vzájemné vztahy byly postupně narušené tím, že klient často
neříkal pravdu nebo zamlčoval důležité informace s cílem získat ze
spolupráce větší profit.

Zaměstnání
Jan nastoupil začátkem března (14 dní po
propuštění) ke spolupracujícímu zaměstnavateli RC
na pozici dělníka v oblasti údržby zeleně, nejprve
na DPP s příslibem získání pracovní smlouvy. Staral
se o údržbu parků a okolí pozemních komunikací.
Jeho mzda byla 650 Kč/den. K práci uvedl:

„Není to ještě ono, rád bych
už měl smlouvu a začal řešit
svoje dluhy. Pokud smlouvu
do měsíce nedostanu, šel bych
radši jinam. Jinak se mi práce líbí,
jsem tu spokojenej.“

V dubnu 2020 Jan sdělil zaměstnavateli nepravdivou informaci, že byl v kontaktu
s člověkem pozitivním na COVID-19 s cílem získat odškodnění ve výši 26 000 Kč. To
mu poradil jeho spolubydlící. Zaměstnavatel klienta odmítnul následujících 14 dní
zaměstnávat, tudíž byl Jan bez příjmů. Zaměstnavatel také musel dezinfikovat ve
firmě všechny prostory, kde se klient pohyboval.
Dne 12. 5. 2020 byl Jan ze zaměstnání kvůli dalším problémům propuštěn.
Zaměstnavatel kontaktoval pracovnici RC a informoval ji o tom, že klientovo pracovní
tempo je dlouhodobě nedostatečné. V krátké době se nám podařilo zprostředkovat
klientovi místo na chmelové brigádě. Klient ihned odcestoval na své nové pracoviště.
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Dluhy a finance
Na základě mapování dluhů klienta bylo zjištěno, že má v současné
době celkem 18 exekucí v celkové výši 188 000 Kč. Původně Jan
zvažoval podání návrhu na osobní bankrot, nezískal však stálé
pracovní místo, které by umožnilo začít dluhy formou insolvence řešit.
Jan byl z VTOS propuštěn s úložným ve výši 500 Kč,
ihned po propuštění utratil polovinu svého úložného
za zbytné věci. Následně, za asistence mentorky RC,
požádal o dávky hmotné nouze. Dávku mimořádné
okamžité pomoci ve výši 1000 Kč získal ihned.
Příspěvek na živobytí, o který požádal 2. 3. 2020,
mu byl z důvodu opatření souvisejících s epidemií
COVID-19 přiznán až počátkem května. Jan naštěstí
s pomocí RC získal brigádu, kde mu byla mzda
vyplácena každý den, a byl tak schopen hradit si
věci denní potřeby. V rámci spolupráce byl klient
po propuštění materiálně podpořen Potravinovou
bankou, proplacením průkazky na MHD v Praze,
opakovaně příspěvkem na ubytování, nákupem
civilního oblečení, mobilním telefonem a SIM kartou.

„Trápí mě, že dluhy nemůžu platit.
Ale až budu mít smlouvu, měl
bych mít až 25 000 Kč měsíčně,
z toho už budu moct dluhy
konečně splácet.“

S klientem byl opakovaně a podrobně tvořen
rozpočet, téměř denně jsme řešili jeho
neschopnost hospodařit s penězi.

Bydlení
Ihned po propuštění Jan bydlel několik týdnů
na poměrně slušné ubytovně v Praze, místo si
ale nedokázal udržet a řádně si je platit, proto se
musel přestěhovat do azylového domu, ani zde
placení nezvládl a měl dluh na ubytování.

Zdraví
Jan je zcela zdráv a v dobré
fyzické kondici.

Adiktologie
Klient ve VTOS ani na svobodě neprojevil
zájem o spolupráci s adiktologem.
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„Kamarády mám, ale to jsou
takoví, jak se říká na oko, já
nikoho nevyhledávám. Jsem
spíše stranou lidí a dávám si
pozor. Snažím se sehnat si ženskou,
ale zatím se mi to nedaří. Věřím si, že
jsem se konečně usadil. Od února jsem
na svobodě a pořád se držím. Dříve
jsem neměl práci, špatné bydlení,
s kurátorkou jsem se nikdy nedomluvil
a pak to špatně dopadlo.“

Sociální okolí klienta
Jan je nadále bez kontaktu se svou rodinou,
má zatím jen známé z práce a z azylového
domu. To mu zatím stačí, větší společnost
lidí nevyhledává.

Ukončení spolupráce
U Jana postupem času docházelo k selháním, kvůli nimž se jeho
situace na svobodě začala komplikovat. Problémem se ukázalo
špatné hospodaření s penězi a nedomýšlení dlouhodobých následků
svého jednání. Jan si nebyl schopen řádně platit místo na ubytovně
a po čase byl nucen přestěhovat se na azylový dům v Praze, ani zde
však bydlení neplatil, ačkoliv brigádně peníze vydělával a pracovník
RC ho opakovaně upozorňoval na rostoucí dluh a s tím spojená
rizika. Klient se ve spolupráci s RC zúčastnil natáčení pořadu pro
FTV Prima a získal od sponzora pořadu finanční podporu na zvýšení
své kvalifikace a na ubytování, část těchto peněz byla následně
použita na umoření dluhů za ubytování, který klient způsobil. Část
podpory nebyla klientovi z důvodu nedodržení pravidel stanovených
sponzorem vyplacena a bude poskytnuta jinému klientovi.
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S Janem byla nakonec spolupráce ukončena 4. 6. 2020.
Na chmelové brigádě, kterou přes RC získal, se dopustil
trestného činu. Jednalo se o tak závažné pochybení, že jsme
spolupráci s klientem minimálně na 6 měsíců přerušili s tím,
že pokud se klientova situace během této doby výrazně
zlepší (především vlastním přičiněním), může nás opět
kontaktovat a spolupráci obnovit.

Klient po celou dobu spolupráce potřeboval velkou
psychickou podporu a celkové vedení s ohledem na jeho
nízkou mentální vyzrálost. Byl schopen plnit část povinností,
např. chodit pravidelně a včas do práce nebo dodržovat
termíny schůzek s pracovníky RC. Bylo však pro něj obtížné
se samostatně rozhodovat a uvažovat v dlouhodobějším
horizontu (a to i v řádu několik příštích dní). Velmi rád
komunikoval s pracovníky RC a mluvil o svých problémech,
poskytnuté rady verbálně přijímal jako správné, v praxi se jimi
ale neřídil. S pracovníky RC jednal vždy přátelsky, ani v těžké
chvíli se neprojevoval agresivně. Spolupráci nejvíce ztěžovalo
časté lhaní a zamlčování informací ze strany klienta.

Z pohledu systému můžeme říci, že se jedná o klienta, pro
kterého neexistuje v současném systému žádná vhodná
služba. Klient pro svou nevyzrálost a nízkou kompetentnost
vyžaduje každodenní a velmi komplexní péči, kterou mu
nejsme plnohodnotně schopni poskytnout. Ukazuje se, že
klient není schopen fungovat na běžném trhu práce, není
schopen základním způsobem hospodařit se svými penězi,
a to ani v době, kdy má denní příjem. Nerozumí základním
ekonomickým vztahům. Jedná se o klienta, který by ideálně
potřeboval chráněné či polochráněné bydlení (např. dům
na půl cesty) a dále zaměstnání v režimu chráněné dílny či
sociálního podniku, kde nebude tlak na výkon, rychlost
a bezchybnost, toto vše doplněné asistencí pro komunikaci
s úřady či lékaři. Zároveň je to však klient bez lékařské
diagnózy, nemůže tedy být omezen na svéprávnosti či
dosáhnout na invalidní důchod. Z naší praxe víme, že případ
klienta Jana není ojedinělý a že podobná služba pro takto
specifický typ klientů zcela chybí.
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Spolupráce
mezi VS ČR
a RUBIKON
Centrem

Výsledkem intenzivní spolupráce
mezi pracovníky zapojených věznic
a pracovníky RC v rámci projektu je
několik praktických výstupů.

„Za stěžejní považuji změnu
metodiky v problematice
zdravotní dokumentace
odsouzených, kdy současná
praxe je nastavena takovým způsobem,
že odsouzený obdrží do vlastních rukou
potřebné dokumenty pro lékařskou
prohlídku do nového zaměstnání po
propuštění z výkonu trestu odnětí svobody.
Touto změnou je umožněn plynulý
přechod z výkonu trestu odnětí svobody do
nového zaměstnání. Právě toto považuji
za stěžejní pro spolupráci i s dalšími NNO.
Zprostředkování této možnosti pro plynulý
přechod může napomoci k úspěšné
reintegraci propuštěných z výkonu trestu
odnětí svobody.“
metodička GŘ VS ČR

1)

Zajištění lékařské dokumentace
Odsouzený je při propuštění z věznice vybaven řadou
dokumentů. Jedná se o potvrzení o propuštění z VTOS,
vyúčtování finančního konta, potvrzení pro Úřad práce ČR
a potvrzení pro zaměstnavatele (které nahrazuje zápočtový
list). Tyto dokumenty jsou vydávány automaticky. Bohužel
v současné praxi není stejně plošně vydáván výpis ze
zdravotní dokumentace, který je zásadní pro rychlý nástup
do zaměstnání. V úzké součinnosti s GŘ VS ČR se podařilo
nastavit systém tak, že účastníci projektu Společně na svobodu
obdrželi při výstupu z VTOS i výpis ze zdravotní dokumentace.
Nástup k předjednanému zaměstnavateli byl tedy jednodušší,
neboť klient měl možnost předložit závodnímu či svému
praktickému lékaři dokumenty potřebné ke vstupní prohlídce
do zaměstnání.
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Civilní oblečení
V případě, že klient neměl při propuštění
vhodné civilní oblečení (byl např. vzat do
vazby v létě a trest mu končil v zimě) a neměl
sociální okolí, které by mu bylo nápomocno,
bylo možné oblečení zaslat jako civilní balík
na jméno odsouzeného. Další možnost byla
přinést oblečení do věznice v rámci pracovní
schůzky s odsouzeným. Oblečení přivezené
osobně nebylo předáno odsouzenému,
ale bylo zaevidováno a předáno do skladu
k dalším osobním věcem odsouzeného.

3)

odborný zaměstnanec VS ČR

Mobilní telefon a SIM karta
V případě, že bylo nutné spojit se s klientem ihned po
propuštění, bylo pracovníkovi RC umožněno přinést
mobilní telefon a SIM kartu osobně v pracovní dny
do věznice. Přístroj byl ihned zaevidován a předán
do skladu k zapečetění do vaku odsouzeného. Tento
postup bylo nutné vykomunikovat s dostatečným
předstihem, aby o něm byli informováni všichni
zapojení pracovníci dané věznice.
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„Zpětná vazba je pro zaměstnance
VS ČR velmi důležitou a stěžejní
záležitostí, která má z jejich
pohledu význam pro potvrzení
nebo i naopak vyvrácení smyslu jejich práce
s vězněnými osobami. Právě odsouzený,
který je propuštěn z výkonu trestu odnětí
svobody, nerecidivuje, nastoupí do
zaměstnání a žije řádný život, je smyslem
práce zaměstnanců VS ČR. Z tohoto důvodu
považuji za velmi důležité, aby kontaktní
osoby v zapojených organizačních
jednotkách zůstali i nadále v kontaktu se
zaměstnanci RUBIKON Centra, z. ú.,
a byly informovány o úspěších i neúspěších
propuštěných. Je samozřejmostí, že
úspěšnost nemusí být vždy ve vysokých
procentech, ale každý úspěch se v činnosti
zaměstnanců VS ČR počítá.“
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Zpětná vazba
Jako důležitá součást spolupráce mezi VS ČR a NNO
se také ukázalo předávání zpětné vazby o tom, jak
se daří propuštěným klientům na svobodě, zda
zůstávají ve spolupráci s pracovníky RC a zda se jim
daří realizovat své plány.
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„Velkým přínosem určitě bylo
společné setkávání členů týmu,
který se podílel na celé realizaci
projektu (kontaktní osoby
zapojených organizačních jednotek,
garant za GŘ VS ČR a zaměstnanci
RUBIKON Centra, z. ú.).”
metodička GŘ VS ČR

Pracovní setkání v Komunitním centru
a zahradě Kotlaska
Kromě spolupráce na úrovni řešení klientských případů ve
VTOS se v rámci projektu Společně na svobodu podařilo
zrealizovat 2 externí setkání s účastí odborných pracovníků
zapojených věznic, metodika GŘ VS ČR a pracovníků RC.
Na schůzkách byl přítomen i evaluátor projektu a zástupce
donora MPSV. Setkání sloužila nejen k výměně informací
o tom, jak projekt funguje, ale byla i možností společně se
zamyslet nad systémem penitenciární a postpenitenciární
péče a vzájemnou spoluprací.

„Dle mého názoru má největší
smysl projektu provázanost
spolupráce zaměstnanců VS
ČR a NNO (RUBIKON Centra, z.
ú.). Dále navázání dlouhodobé
a úzké spolupráce a určité důvěry mezi
odsouzeným (ještě v době VTOS) a
zaměstnancem RUBIKON Centra, z. ú.,
které napomáhá v „doprovázení“ po
propuštění.“
odborný zaměstnanec VS ČR
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Obr. 17 – Setkání k projektu Společně na Svobodu 1/2019

Na druhém setkání byla realizována fokusní skupina
v časovém rozsahu necelé 2 hodiny, které se zúčastnilo
6 pracovníků ze tří zapojených věznic, facilitátor
(evaluátor projektu) a zapisovatel. Výzkumným cílem
bylo získat informace o pohledu účastníků na čtyři
související oblasti:
• jak by ideálně měl vypadat výstup odsouzeného z VTOS, čím
by měl projít v horizontu několika měsíců před propuštěním
a několika měsíců po propuštění,
• jaká je skutečnost,
• jak do těchto procesů zapadá projekt Společně na svobodu,
• co z toho, co se děje v rámci projektu, vidí účastníci jako
zachovatelné i po ukončení projektu.
Fokusní skupina probíhala hladce, při zapojení
všech účastníků. Jednotlivé příspěvky byly přijímány
značně konsenzuálně, nebylo znát, že by mezi sebou
účastníci nějak hlouběji nesouhlasili. Během fokusní
skupiny vznikal jednak zápis a jednak grafický výstup
na velkém formátu papíru. Výstupy z fokusní skupiny
byly zveřejněny v Průběžné evaluační zprávě a budou
shrnuty v Závěrečné evaluační zprávě projektu.
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ZÁVĚR
Závěrem můžeme konstatovat, že projekt Společně na
svobodu pomohl užší spolupráci mezi pracovníky NNO
a odbornými zaměstnanci VS ČR. Díky této spolupráci
se podařilo popsat a v několika případech i odstranit
některá systémová slepá místa. Jedním z příkladů úspěšné
spolupráce je získání výpisu ze zdravotní dokumentace pro
klienty opouštějící VTOS.

Máme za to (a praxe projektu to potvrzuje), že v ČR chybí subjekt,
který by plně navázal na práci odborných pracovníků VS ČR. Není
vytvořen systém předávání informací mezi pracovníky věznice
a pracovníky neziskového či státního sektoru, kteří působí mimo
věznici. Subjekty pracující s propuštěnými tedy nemohou efektivně
navázat na práci psychologů, pedagogů, vychovatelů a sociálních
pracovníků VS ČR, což výrazně snižuje efektivitu návazné práce
s propuštěnými. Společně s rozdrobeným systémem státní sociální
podpory je to jedna z hlavních příčin vysoké recidivy v ČR. Potřeba
zefektivnění systému prevence recidivy je jednou z priorit Koncepce
vězeňství do roku 2025.

Ve spolupráci se zapojenými věznicemi pracovníci RC pilotně ověřili
možnost komplexní přípravy na propuštění. Jedním z cílů projektu
Společně na svobodu bylo, aby z VTOS vycházel klient připravený
na úspěšnou integraci do společnosti. Komplexní přípravu na
propuštění považujeme za logické vyústění všech odborných aktivit,
kterými odsouzený ve VTOS prochází. Plán přípravy musí být tvořen
v úzké součinnosti nejen s odborníky „zevnitř“ věznice, ale i s těmi,
kteří budou klienta doprovázet po propuštění. V neposlední řadě
musí být do jeho tvorby aktivně vtažen právě odsouzený, který
věznici opouští, neboť plán musí reflektovat jeho konkrétní potřeby.
Zůstává otázkou, který subjekt, zda věznice či externí organizace
(sociální kurátor/NNO), by měl nést za přípravu klienta na propuštění
hlavní zodpovědnost.

V rámci komplexní přípravy na propuštění
jsme definovali sérii otázek (Obr. 18), na
které by měl odsouzený opouštějící věznici
znát odpověď. Máme za to, že pokud zná
odpovědi na uvedené otázky, stoupá šance
na jeho úspěšnou integraci do společnosti.
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BYDLENÍ

Závěrečné otázky – příprava na propuštění

ĚSTNÁNÍ
ZAM

Pokud je klient připravený na bezpečný výstup z VTOS, měl by znát odpovědi na otázky
v následujících oblastech:

PSY
C

VZDĚLÁNÍ

KLIENT

Oblast zaměstnání
Chce po propuštění legálně pracovat?
Ví, v jakém oboru chce pracovat?
Na jaký úvazek?
Má zpracovaný životopis?
Ví, jak probíhá výběrové řízení?
Umí mluvit o své trestní minulosti?
Jakého zaměstnavatele už oslovil nebo plánuje oslovit?
Bude se evidovat na ÚP?
Ví, jak budou přibližně vypadat jeho srážky ze mzdy?
Ví, jaká jsou rizika zasílání mzdy na účet?
Má představu, jak zvládne svůj osobní rozpočet?
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Obr. 19
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Oblast dluhy a finance
Chce řešit po propuštění své dluhy? Ví, kam se obrátit?
Ví, zda má exekuce?
Má představu o výši svých dluhů?
Má dlužné výživné či náhradu škody? Zná výši pravidelného výživného, pokud je stanoveno?
Ví, jak budou přibližně vypadat jeho srážky ze mzdy?
Má představu, jak zvládne svůj osobní rozpočet?
Ví, jaká jsou rizika mobiliární exekuce pro jeho blízké?
Ví, jaké jsou podmínky osobního oddlužení?
Ví, jaké jsou výhody a rizika oddlužení?
Plánuje splácet dluhy po nalezení zaměstnání formou exekučních srážek?
Uvažuje o oddlužení?
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TAH
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Oblast sociální stabilizace a další spolupráce
Ví, kde bude minimálně první 3 noci spát?
Má plán na zajištění dlouhodobějšího ubytování?
Ví, s kolika penězi bude VTOS opouštět (úložné) a jaké finance potřebuje na zajištění
základních potřeb pro první dny?
Má platné doklady (OP, průkaz pojištěnce)?
Má oblečení odpovídající ročnímu období?
Ví, jaké úřady má kontaktovat, kdy a proč?
Chce pokračovat ve spolupráci s RC? Pokud ano, má domluven termín schůzky po propuštění,
kontakt na poradce, má z čeho a za co zavolat?
Má kontakt s rodinou?
Má nějaké přátele mimo kriminální prostředí?
Ví, jaké má možnosti trávení volného času v místě svého návratu?
Bude mít při výstupu z VTOS k dispozici výpis ze zdravotní dokumentace?
Má na svobodě zajištěného obvodního lékaře?
Potřebuje kontaktovat adiktologa nebo jiného odborníka?
Má klient nápady a pomůcky k zvládání těžkých chvil po propuštění?

Y A ALKOH
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OG
DR

ST

Pro další možné zpracování přípravy na
propuštění jsme se nechali inspirovat britskou
NNO Switchback (https://switchback.org.uk)
a jejím grafickým znázorněním témat, která
musí klient opouštějící VTOS řešit (Obr.19).

Obr. 18
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Komplexní příprava na propuštění dle našeho
mínění znamená, že klient před propuštěním zná
svou situaci ve výše uvedených oblastech svého
života a má vypracovaný plán, jak řešit případné
obtíže v jednotlivých bodech.

Praxe projektu Společně na svobodu byla pro
organizaci RC velmi inspirativní a vedla ke
změnám i uvnitř organizace. Ukázala, že je
zásadní dbát na kontinuitu práce mezi VTOS
a svobodou jak v roli case managera, který
zůstává pro klienta ve VTOS i na svobodě
stejný, tak v rovině maximální návaznosti na
práci odborných pracovníků věznice. Ukázala
potřebnost řešit s každým klientem jeho
individuální plán na základě jedinečných
potřeb klienta. Ve fázi po propuštění na
svobodu ukázal projekt další slepá místa, např.
zcela nedostatečný systém dávek hmotné
nouze a chybějící důstojné a bezpečné bydlení
pro osoby opouštějící VTOS.

Rádi bychom do budoucna zachovali a v systému
upevnili synergii, která mezi pracovníky RC a
zapojenými věznicemi vznikla. Velké poděkování
za spolupráci patří odborným zaměstnancům
zapojených věznic i odborným garantům z GŘ VS
ČR. Další neméně velké poděkování patří klientům,
za jejich odvahu poučit se z předešlých chyb a chuť
začít po propuštění znovu a lépe.
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RUBIKON Centrum je nestátní nezisková
organizace, založená v roce 1994.
Pomáhá lidem, kteří chtějí překročit
svou trestní minulost.
Podporuje je v získání a udržení práce,
řešení dluhů a v odpovědnosti vůči sobě,
rodině a okolí.
Spolupracuje s klíčovými aktéry v dané oblasti
s cílem zavádět nová, účinná řešení a pomáhá utvářet
společnost, která umí dát šanci na nový začátek.

www.rubikoncentrum.cz

