Přílohy
Příloha č. 1: Seznam navštívených odborných seminářů a diskusí
28.11.2013

Prison Family and Art Fest (Za branou, z.s.)
Panelová diskuse o rodinách odsouzených a působení NNO v práci s
odsouzenými, promítání filmu Rodina počká, následná diskuse s aktéry a autory
filmu

29.1.2015

Odborný seminář: Děti odsouzených rodičů (Za branou, z.s.)

9.3. 2015

Ženy a matky ve vězení – jaká mají práva a jak prožívají svůj trest? Proč
trestáme i děti, které mají matky ve vězení?

(ČHV + Česká ženská lobby)

19.3.2015

Den otevřených dveří PMS ČR (oddělení dohledu)

26.3.2015

Odborný seminář: Mají si oběti a odsouzení a co říct? (Za branou, z.s.)

31.3.2015

Setkání Platformy pro spolupráci v oblasti vězeňství a alternativních trestů
(MS ČR)

17.4.2015

ČHV dobrovolníci: diskuse o podobě připravované Koncepce vězeňství

Příloha č. 2: Seznam uskutečněných rozhovorů
13.3.2015

Hana Jirkalová (Na svobodě, o.s.), Praha
Délka trvání: 135 min

18.3.2015

Petr Schneedörfler (Lighthouse, z.s.), Praha
Délka trvání: 123 min

24.3.2015

Lidja Pilat (Podané ruce, o.p.s.), Brno
Délka trvání: 90 min

24.3.2015

Milan Svoboda (Kancelář veřejného ochránce práv), Brno
Délka trvání: 50 min

27.3.2015

Kateřina Jirová (Rubikon centrum, z.s.)
Délka trvání: 60 min
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31.3.2015

Bedřiška Kopoldová (Za branou, z.s.)
Délka trvání: 50 min

31.3.2015

anonymní (sociální kurátorka)
Délka trvání: 30 min

16.4.2015

Informant se zkušeností z VTOS č.1 (délka trvání 30 min)

16.4.2015

Informant se zkušeností z VTOS č.2 (délka trvání 30 min)

16.4.2015

Informant se zkušeností z VTOS č.3 (délka trvání 30 min)

16.4.2015

Informant se zkušeností z VTOS č.4 (délka trvání 30 min)

03 -04/2015

Lucie Rybová (ČHV)
Konzultace v průběhu sběru dat

Příloha č. 3: Seznam identifikovaných NNO působících v oblasti PPP

Resocializační a reintegrační aktivity v přímé práci s osobou v konfliktu se
zákonem
Carlsbader Gate, o.p.s.
Diecézní charita
Diakonie ČCE
K srdci klíč, o.p.s.
Liberty People, z.s.
Lighthouse ,z.s.
Maltézská pomoc, o.p.s.
Mezinárodní vězeňské společenství, z.s.
Na svobodě, z.s.
Naděje, o.s.
Nová Šance, z.s.

3
Romodrom, o.p.s.
RUBIKON Centrum
Unie katolických žen, o.s.
Vězeňská duchovenská péče, o.p.s.
Za branou, z.s.

Pomoc při závislostech
Centrum protidrogové prevence a terapie, o.p.s.- Drogové poradenství ve věznici
Laxus, o.s. - Centrum drogových služeb ve vězení
Podané ruce, o.p.s.
SANANIM - COKUZ

Podpora rodin a blízkých odsouzených
Český helsinský výbor – Asistované návštěvy dětí a odsouzených rodičů

Práce s oběťmi trestných činů
Acorus, o.s. – pomoc osobám ohroženým domácím násilím
Most k životu, o.p.s. - Projekt DOMÁCÍ NÁSILÍ (KOORDONA)

Zaměstnávání odsouzených/propuštěných
AC AERO, s.r.o.
Centrum podpory podnikání Praha, o.p.s.
Sociální podniky Terapoint, s.r.o., Pointex plus, s.r.o.
Dismas
Dům světla, o.s.
Květná zahrada, o.s.
Pragulic, o.s.
Projekt integrace, o.p.s.
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Semitam
Trutnovská zeleň, o.p.s.

Poskytování základních potřeb – přístřeší, strava
Armáda spásy, o.s.
Český červený kříž – azylové domy, ošacovny, předlékařská první pomoc, hygienické centrum

Osvěta a vzdělávání a advokacie práv ods ouzených
Český helsinský výbor
Člověk v tísni
Most k naději, o.s.
Poradna pro občanství a lidská práva
Prak, o.s.
Spolek ŠALAMOUN
Příloha č. 4: Struktura rozhovoru se zástupci veřejných institucí
Představení „respondenta“, profesionální charakteristiky





Pracovní zařazení
Délka praxe v oboru
Útvar/organizace
Předchozí pracovní zkušenosti

Činnost instituce v oblasti PPP






Jak je s ní činnost Vaší instituce spojena?
Jaké cíle má činnost Vaší instituce naplňovat?
Jaká je celkově role Vaší instituce v oblasti práce s vězněnými? (Moc, možnosti, účinnost)
Co byste doporučil/a Vládě ČR, aby se dařilo lépe naplňovat cíle Vaší instituce?
S jakými dalšími veřejnými institucemi se dostáváte do styku? V jakých bodech je
spolupráce přínosná, kde vidíte problémy?

Role neziskového sektoru v PPP
Předložení tabulky aktérů
dotazovaný bude požádán o identifikaci aktérů, se kterými přichází do styku při své práci
dotazovaný bude požádán o identifikaci aktérů, které zná/slyšel o nich
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dotazovaný bude požádán o identifikaci aktérů, kteří v tabulce chybějí (předpokládáme
zejména specifikaci konkrétních státních orgánů)
dotazovaný bude požádán, aby označil barevně 3 nejvýznamnější aktéry z každého sektoru
dotazovaný bude požádán, aby pojmenoval problémy, které spojuje s některým z aktérů











Kdy se dostáváte do styku s neziskovými organizacemi? Jakým způsobem (kdo oslovuje
koho)?
Jaké oblasti vězeňství a péče o osoby ve VTOS si spojujete s činností NNO?
Jaké klady a zápory fungování neziskových organizací v současné době pozorujete?
V jakých oblastech vidíte největší přínos činností neziskových organizací?
Kde by podle Vás mohla mít jejich činnost přínos, ale chybí zde (v ČR)?
Kdybyste měl/a přispět na fungování neziskových organizací v určité oblasti, která by to
byla?
Setkáváte se s NNO při odborných akcích/přednáškách/diskusích?
Jak hodnotíte konkrétní spolupráci Vaší instituce s jednotlivými organizacemi neziskového
sektoru?
Dokážete identifikovat kladů a záporů + problémů, kterým NNO čelí

Příloha č. 5: Struktura rozhovoru se zástupci neziskových organizací
1) Detailní rozbor činnosti dané organizace v oblasti PPP










Jak navazujete spolupráci s vězněnými? Oslovují Vás sami nebo klienty vyhledáváte?
Jak?
V jakém momentu se dostáváte jako organizace do styku s vězněným a jakou formou –
osobně/pomocí korespondence/vzdělávací či rekvalifikační programy atp.?
Jakým způsobem dále s vězněným/propuštěným spolupracujete?
V jakých regionech působíte? Se kterými věznicemi spolupracujete?
Specializujete se na nějakou konkrétní skupinu vězněných – drogově závislí, recidivisté,
matky, mladiství, senioři, recidivisté atp.?
Jakým způsobem zapojujete do svého fungování dobrovolnickou práci?
Jste poskytovatelem společenských záruk?
Jedná se z Vaší strany o kontinuální péči nebo máte spíše jednorázové/jednooborové
zaměření?
Účastníte se nebo pořádáte odborné semináře, akce, diskuse? Setkáváte se ve své
práci se zástupci jiných neziskových organizací?

2) Hodnocení činností organizace





V čem vidíte hlavní přínos své práce?
V čem vidíte hlavní překážky ve své práci?
Kdybyste měli možnost získat navíc větší finanční obnos, jak byste jej využili?
Kdybyste měli možnost navázat v oblasti penitenciární péče užší spolupráci s kýmkoliv
(jednotlivcem/organizací/ve světě/v ČR), kdo by to byl a proč?

3) Penitenciární a post- penitenciární péče obecně
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Jaké klady v současné době pozorujete na práci s osoby ve a po VTOS?
Jaké zápory v současné době pozorujete na práci s osoby ve a po VTOS?
o Existuje nějaká skupina nebo oblast, kde chybí institucionální podpora pro
osoby ve VTOS nebo po něm?

4) Role neziskového sektoru v PPP – vymezení v rámci sítě aktérů
Předložení tabulky aktérů(identifikovaných do doby konání rozhovoru)






dotazovaný bude požádán o identifikaci aktérů, se kterými přichází do styku při své
práci
dotazovaný bude požádán o identifikaci aktérů, které zná/slyšel o nich
dotazovaný bude požádán o identifikaci aktérů, kteří v tabulce chybějí
dotazovaný bude požádán, aby označil barevně 3 nejvýznamnější aktéry z každého
sektoru
dotazovaný bude požádán, aby pojmenoval problémy, které spojuje s některým
z aktérů
o Se kterými státními institucemi se dostáváte nejčastěji do styku?
o Překrývají se v něčem činnosti Vašich aktivit a aktivit veřejných institucí?
o Zaznamenali jste někdy překážky ve své práci, které souvisely s činností
veřejných institucí?
o Je podpora činností neziskového sektoru ze strany veřejných institucí
dostatečná?
o Jakým způsobem čerpáte zdroje z veřejných rozpočtů? Vidíte v tomto způsobu
financování nějaké nedostatky/komplikace?
o Jaká instituce má dle Vašeho názoru největší moc v oblasti péče o osoby ve
VTOS? Je to tak v pořádku, posílil/a byste kompetence jiných institucí?
o Které činnosti jsou dle Vás nejúčinnější v oblasti reintegrace a resocializace
vězně po návratu z VTOS?
o Dostáváte se do styku s tržními subjekty? V jaké formě spolupráce? Kde jsou
překážky a rizika této spolupráce? Kde je hlavní přínos?
o Existuje něco, co byste chtěl/a doplnit?

Příloha č. 6: Struktura rozhovoru se příjemci služeb NNO
1) Současná situace a spolupráce s NNO
2) Situace ve VTOS
a. Doba a místo výkonu trestu
b. Programy zacházení, kontakt s odborným personálem
c. Zaměstnání ve VTOS
d. Příprava na výstup z VTOS
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3) Situace po výstupu z VTOS
a. Jiné využité formy podpory/pomoci (sociální kurátor?)
4) Povědomí o NNO v době VTOS
a. O jakých věděl/a?
b. S jakými spolupracoval/a?
5) Způsob a doba navázání aktivního kontaktu s NNO
a. Ve VTOS nebo po propuštění?
b. Problémy, se kterými se informant na NNO obrátil

