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Anotace
Bakalářská práce s názvem Výkon trestu odnětí svobody jako rizikový faktor
bezdomovectví se zabývá tím, jak se člověk propuštěný z VTOS, může znovu
zapojit do života ve společnosti. První část práce se věnuje bezdomovectví,
pojednává o VTOS jako o možné příčině bezdomovectví a upozorňuje také na to,
že VTOS může být i jeho důsledkem. V následující kapitole je definována
resocializace a následně nastíněno pár problémů, které mohou úspěšné
resocializaci bránit. Další kapitola se zabývá penitenciární péčí, je zde popsán
program zacházení s odsouzenými a výstupní oddělení, kde se odsouzení
připravují na odchod z vězení a kde proces resocializace ve VTOS vrcholí. Poté je
zde popsána postpenitenciární péče s propuštěnými, to, jak jim může pomoci
sociální kurátor a některé NNO, které se věnují práci s lidmi propuštěnými
z VTOS. To, jak vidí úspěšnost resocializace odborníci z praxe je shrnuto
v rozhovorech se sociálními kurátory a sociální pracovnicí. Na kazuistikách je
ukázáno, jak probíhala resocializace u čtyř odsouzených jedinců.
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Summary
The following undergraduate thesis named „Imprisonment as a critical factor of
homelessness“ deals with the possible ways in which an individual released from
prison can re-entry society. The first part of the thesis focuses on the phenomenon
of homelessness as well as the cause and consequence of imprisonment. The
subsequent chapter seeks to define the concept of resocialization. Furthermore, it
foreshadows various problematic issues which may be an obstacle to a successful
resocialization. The main focus of the next chapter is the penitentiary care
followed by a description of the inmate treatment programs. Additionally, it
describes the output department which functions as a preparation for the inmates
to be released from prison and where the resocialization process reaches its
climax. The chapter then focuses on the post-penitentiary care of those released
from prison and it suggests the means of help via a social worker or one of the
NGOs working with people released from prison. The last chapter, in which the
conducted interviews are analyzed, depicts the view of resocialization from the
perspectives of professional and social workers. The casuistries show the process
of resocialization demonstrated on four cases of sentenced individuals.
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Úvod
Téma práce jsem si vybrala na základě poznatků ze své dlouhodobé
praxe v Městském centru sociálních služeb prevence na Praze 1 (dále jen
„MCSSP“), které mi bylo v mnohém zdrojem informací a osobních
zkušeností. Z pracoviště MCSSP jsem čerpala i kazuistiky a rozhovory pro
praktickou část své práce.
Cílem bakalářské práce je představit problém resocializace lidí
ve výkonu trestu a po něm, se zaměřením na bezdomovectví jako možný
negativní důsledek výkonu trestu odnětí svobody.
V úvodní části práce se budu zabývat tím, kdo jsou osoby
bez přístřeší, problémem reintegrace lidí bez domova do společnosti a rolí
sociálního kurátora u osob bez přístřeší. Zaměřím se hlavně na lidi, kteří
jsou

především

ohrožení

potencionálním

bezdomovectvím,

neboť

potenciální bezdomovectví se týká lidí čekajících na propuštění z ústavního
prostředí, tedy vězení, psychiatrických léčeben, dětských domovů, apod.
Během pobytu v ústavním prostředím se toho hodně změní a až
po propuštění lidé opouštějící VTOS zjistí, že se nemají kam vrátit a kam jít.
Další kapitola bude o resocializaci, protože právě ta je ústředním
tématem mé práce a celou ji propojuje. Pojednám o resocializaci obecně,
a pak se zaměřím na resocializaci ve výkonu trestu odnětí svobody
a po výkonu trestu odnětí svobody.
V hlavní části práce se budu věnovat sociální práci a resocializaci
probíhající určitým způsobem již ve výkonu trestu a to konkrétně
tzv. programům zacházení, které zde v našem systému máme, zmíním se
také o výstupních odděleních ve věznicích. Druhá polovina hlavní části
práce bude pojednávat o sociální práci a resocializaci po výkonu trestu,
budu se zabývat postpenitenciární péčí a organizacemi, které se snaží osoby
po výkonu trestu resocializovat do společnosti. Nestátních neziskových
8

organizací (dále jen NNO) věnujících se sociální práci s osobami po VTOS
je několik, já se však ve své práci zaměřím především na: Rubikon,
Romodrom Pardubice a na Arcidiecézní Charitu Praha a její program
Al Paso.
V ilustrující části uvedu kazuistiky osob bez přístřeší po výkonu
trestu, na kterých ukáži, zda u konkrétních osob byla resocializace úspěšná
či nikoli. Dále představím hlavní myšlenky rozhovorů se dvěmi sociálními
kurátory a sociální pracovnicí z vězeňské služby.
Při zpracování práce vycházím z odborné knižní a časopisecké
literatury k danému tématu, dále z dokumentů Institutu pro kriminologii
a sociální prevenci a z dokumentů Vězeňské služby, nejčastěji z časopisu
České vězeňství.
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1 Bezdomovectví
Pokud se zaměříme na pojem bezdomovectví a začneme jej hledat
v odborné

literatuře,

setkáme

se

s následujícími

pojmy:

sociálně

nepřizpůsobiví občané, osoby nebo lidé bez přístřeší, sociálně slabí nebo
obyvatelé bez státní příslušnosti. Pavel Pěnkava definuje bezdomovectví
takto: „bezdomovectví je extrémní projev sociální nerovnosti. Vzniká
v kombinaci vysoce nepříznivé sociální situace a nedostatečných sociálních
kompetencí jedince.“1 Bezdomovectví zahrnuje tedy nejen to, že dotyčná
osoba nemá kde bydlet, co jíst, kde se ukrýt, ale zároveň je tato osoba
odsunuta na okraj společnosti a hrozí jí sociální vyloučení. Vyloučení
na okraj společnosti se projeví ve všech oblastech života: ve ztrátě pracovní
pozice (tedy i finančních prostředků), vyloučením z rodinného kruhu
a života a v neposlední řadě i novým stylem života – jako je prohledávání
odpadků a kriminální činností, která je důsledkem nedostatku financí.
Když se přesuneme od toho, co je to bezdomovectví, k tomu, kdo jsou
lidé bez přístřeší, můžeme najít také množství definic. Oldřich Matoušek
definuje lidi bez přístřeší ve Slovníku sociální práce takto: „jsou to lidé
žijící bez stálého bydlení a obvykle i bez stálého zaměstnání, odříznuti
od zdrojů, které jsou běžně dostupné jiným občanům (včetně systému státní
sociální podpory).“2 Lidi bez přístřeší bychom mohli definovat jako jedince,
kteří vypadli ze svého sociálního prostředí, ztratili střechu nad hlavou,
domov, nepobývají ve svém bydlišti a jejich bydlení je nejisté (pobývají
přechodně na ulici nebo v nějaké instituci jako je ubytovna, azylový dům,
atd.), nebo jejich situace nevyhovuje podmínkám, které udává společnost.
Podle průzkumů si většina osob představí, že člověk bez domova je někdo,

1

MATOUŠEK, O. HRADECKÝ, I. a MAREK, J. Encyklopedie sociální práce: v kontextu
ambulantních sociálních služeb. str. 338.
2
MATOUŠEK, O. Slovník sociální práce. str. 31.
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kdo nemá jen střechu nad hlavou, jde ale o fenomén mnohem
komplikovanější a problém mnohem více komplexní.3
Většina lidí bez domova se soustřeďuje spíše ve velkých městech, kde
je mnohem více možností k přežití, větší nabídka služeb a pomoci. Navíc
jsou velká města pro lidi bez domova lákavá hlavně svou anonymitou. Petr
Mareš tento jev, kdy se lidé bez domova soustřeďují spíše ve velkých
městech, popisuje následovně, lidé bez domova se stávají: „symbolem
sociálního vyloučení a bídy uprostřed bohatství a blahobytu.“4 Lidé
bez přístřeší se tradičně stahují do velkých měst, protože čekají, že zde
budou moci mnohem lépe naplnit své životní potřeby, případně najdou práci
mnohem snadněji než na maloměstě, kde je každý zná. Samozřejmě nelze
tvrdit, že na vesnicích nebo maloměstech osoby bez přístřeší nejsou, spíše se
ale vždy jedná o jednotlivce, kteří nežebrají, odvážejí suroviny do sběren
a žijí si svůj život.
O lidech bez domova můžeme mluvit i jako o sociálně vyloučených.
Lidé, kteří jsou sociálně vyloučení, mají horší přístup ke službám
a institucím a mají často vztahy jen ve své skupině sociálně vyloučených
osob. Sociální vyloučení je také jistá nerovnost. Nerovnost v přístupu k pěti
hlavním a základním zdrojům, jimiž jsou vzdělání, zaměstnání, zdravotní
péče, bydlení a sociální ochrana.5
Populace lidí bez domova se stále mění. Neustále se zvyšuje průměrný
věk lidí bez domova, kteří žijí na ulici. V současné době je jejich průměrný
věk okolo 56 let.6 Stejně tak se zvyšuje počet lidí, kteří žijí na ulici
dlouhodobě. Novým komplikovaným problémem je to, že se zvyšuje počet
žen, hlavně matek s dětmi, které žijí bez stálého domova. Bezdomovectví
3

PRŮDKOVÁ, T. a NOVOTNÝ, P. Bezdomovectví. str. 62.
MAREŠ, P. Sociologie nerovnosti a chudoby. str. 57.
5
PRŮDKOVÁ, T. a NOVOTNÝ, P. Bezdomovectví. str. 12.
6
MAREK, J. STRNAD, A. a HOTOVCOVÁ, L. Bezdomovectví: v kontextu ambulantních
sociálních služeb. str. 112.
4

11

není tedy problémem především mužů, ale někdy i celých rodin, které se
na ulici ocitnou.

1.1 Tři typy bezdomovectví
Podle Hradeckého můžeme rozdělit bezdomovectví do tří skupin:
zjevné, skryté a potenciální bezdomovectví.7 První skupinou je zjevné
bezdomovectví. Příslušníci této skupiny jsou velice snadno rozpoznatelní,
jsou to osoby, které denně potkáváme na ulici a na první pohled poznáme,
že jde o lidi bez domova. Lidé patřící do první skupiny by se dali
charakterizovat jako neupravení (mají zanedbaný zevnějšek), velice často
dochází do různých institucí a vyhledávají sociální pomoc. Ve většině
případů lidé patřící do této skupiny mají u sebe batohy, tašky, igelitové
tašky, veškerý svůj majetek mají u sebe, protože jej nemají kde uložit.
Zjevnými bezdomovci jsou ti, kdo pobývají na veřejných prostranstvích,
společnost a okolí je považuje za osoby bez přístřeší a oni sami tuto
skutečnost nechtějí změnit. Do této skupiny řadíme i početnou podskupinu
tzv. dobrovolných bezdomovců, kteří se pro bezdomovectví sami rozhodli,
rezignovali na svůj původní způsob života a nechtějí jít ve stejném proudu
jako většinová společnost.
Druhou skupinou je bezdomovectví skryté. Na rozdíl od první
skupiny, to jsou ti, kteří jako lidé bez domova žijí, ale nejsme to schopni
na první dojem poznat podle jejich zevnějšku. Do této skupiny bychom
mohli zařadit osoby, které nekontaktují úřady, instituce a ani nevyhledávají
sociální pomoc, nepobývají ve svém trvalém bydlišti, nejsou přímo na ulici,
ale uchylují se do ubytoven, nocleháren nebo pobývají u svých známých.
Osoby patřící do této skupiny se často stěhují, aby někdo neodhalil jejich
problémy nebo způsob života. Odhaduje se, že tato skupina je nejpočetnější.
7

HRADECKÁ, V. a HRADECKÝ, I. Bezdomovství - extrémní vyloučení. str. 21.
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Třetí skupinou je bezdomovectví potencionální. Do třetí skupiny
řadíme lidi, kteří jsou bezdomovectvím zatím jen ohroženi. Patří sem lidé,
kteří řeší životně důležité problémy, lidé žijící v podnájmech (zvláště
nemají-li sepsanou nájemní smlouvu), lidé žijící v domech určených
k demolici a dále lidé čekající na propuštění z různých ústavů (dětských
domovů, výchovných ústavů, psychiatrických léčeben, vězení, terapeutické
komunity, atd.).8 Potencionální bezdomovectví je problematické hlavně
kvůli tomu, že úřady toho o těchto lidech moc nevědí, neboť se závislosti
na institucích brání. Dále by se do této skupiny dali počítat i lidé, kteří
ztratili práci, jsou v předdůchodovém věku a je pro ně velice problematické
najít zaměstnání.

1.2 Pobyt ve VTOS jako příčina bezdomovectví
O pobytu ve VTOS můžeme mluvit jako o jedné z možných příčin
bezdomovectví. Lidé právě propuštění z výkonu trestu se setkávají s tím,
že je společnost odvrhne. Ti, kdo jsou ve výkonu trestu, často během
výkonu trestu přijdou o rodinu a nemají se kam navrátit, protože tím přijdou
i o svůj domov. Realita však může být taková, že se těžko hledá stabilní
bydlení někomu, kdo nemá žádnou práci.9 U těch, kteří byli odsouzeni
k dlouhodobému trestu odnětí svobody, se vše mění ještě mnohem více,
po letech pobytu v ústavu se jim těžko znovu zvyká na jiný, mimoústavní
život ve společnosti.
K tomu,

abychom

mohli

řešit

problematiku

bezdomovectví

a reintegraci lidí bez domova do společnosti, je důležité znát příčiny,
na základě kterých se stali lidmi bez domova. Mezi nejčastější příčiny
bezdomovectví patří: alkoholismus, nezaměstnanost, rodinné problémy,
kriminalita, zdravotní problémy, exekuce nebo zadluženost. Příčin
8

HRADECKÁ, V. a HRADECKÝ, I. Bezdomovství - extrémní vyloučení. str. 22.
DR. NANCY LOUCKS ON BEHALF OF THE ROBERTSON TRUST. Housing needs of
Prisoners and Ex-Prisoners. str. 12.
9
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bezdomovectví je značné množství. Skoro by se dalo říci, že příčin
bezdomovectví je tolik, kolik různorodých lidí najdeme mezi lidmi
bez přístřeší. Příčiny bezdomovectví dělíme na vnější a vnitřní.
Vnější příčiny
Vnějšími příčinami jsou ty, které jsou důsledkem politickoekonomické situace státu. „Tyto vnější příčiny jsou ovlivňovány především
sociální politikou státu. Příklady těchto vnějších příčin jsou např. vysoká
míra nezaměstnanosti, finanční dostupnost bydlení, chudoba, zabezpečením
ve stáří a nemoci.“10
Vnitřní příčiny
Naopak vnitřní příčiny bezdomovectví vycházejí z osobní situace
jednotlivců a rodin. „Tyto vnitřní příčiny zahrnují materiální, vztahové,
osobní a institucionální faktory.“11 Mezi materiální faktory můžeme zařadit
ztrátu zaměstnání, ztrátu bydlení nebo nízký příjem rodiny. Vztahovými
faktory jsou rozpad rodiny, nedostatečné rodinné zázemí nebo jeho absence
a manželské konflikty. Mezi osobní faktory pak řadíme různé poruchy
osobnosti, duševní poruchy, týrání v dětství. Posledními institucionálními
faktory jsou propuštění z ústavu, vězení nebo opuštění dětského domova.
Příčiny bezdomovectví u žen a mužů se velice liší. Nejčastější
příčinou bezdomovectví u žen jsou vztahové problémy, především
v partnerských vztazích, které jsou navíc provázené násilím. Naopak
příčinami bezdomovectví u mužů jsou obvykle faktory materiální a osobní.
K bezdomovectví mužů většinou vede ztráta zaměstnání, ztráta bydlení,
nemoc, alkoholismus nebo osamělost. Bezdomovectví u mužů je mnohem
více veřejné, dalo by se říci, že se za něj méně stydí. U žen převládá spíše

10
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bezdomovectví skryté, neboť ve většině případů žijí u rodičů nebo
u kamarádek.
Ve studii Bezdomovectví a bezdomovci z pohledu kriminologie je
uvedeno, že nejčastější příčinou ztráty domova je rozpad rodiny a ztráta
zaměstnání.12 Ve všech případech však ztrátě domova předchází krize.
Před propadem na ulici mají jedinci pomoci tzv. sociální záchranné sítě.
První záchrannou sítí má být rodina a blízcí, kteří mohou jedince v době
krize podržet. Druhou záchrannou sítí je síť sociálních služeb, které by
měly jedinci pomoci, aby neskončil na ulici.

1.3 Pobyt ve VTOS jako důsledek bezdomovectví
Stejně jako jsme tvrdili, že VTOS je příčinou bezdomovectví,
můžeme tvrdit, že pobyt ve vězení je důsledkem bezdomovectví. Někteří
lidé bez domova měli první zkušenost s pobytem ve vězení až v době, kdy
byli na ulici.
Pro určitou část lidí bez domova je velká část života stráveného
za

mřížemi

strategií

přežití.

Z čehož

vyplývá

problém

tzv.

institucionalizace, tedy adaptace na určitý způsob života a stav, kdy se
člověk stane závislým na denním režimu, který v instituci má a na přídělech
jídla, které zde dostává. Všechno je nějak dané, děje se ve stejný čas
a člověk si rychle navykne na to, že žádné úkony nemusí dělat sám. Pokud
člověk bez domova opustí VTOS, najednou ztratí předchozí režim a neví, co
si sám počít, je pro něj mnohem těžší se uchytit a hledat si bydlení, práci
nebo, v neposlední řadě, nezbytnou pomoc.
Jakub Marek tvrdí: „jednou z bariér k reintegraci je neexistence
osoby, jež by jim vytvořila pevné zázemí v podobě osobního či partnerského
12
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15

vztahu.“13 Během pobytu ve VTOS má odsouzený jedinec kontakt a rozvíjí
vztahy jen se spoluvězni a málokdy s někým „zvenku“ mimo ústavní oblast.
Pokud se odsouzený jedinec dostane ven z výkonu trestu, vyhledává znovu
společnost, v jejíž přítomnosti teď několik let žil. Častým argumentem lidí
bez domova je, že skupina lidí se kterou může sdílet společné zážitky
z výkonu trestu mu přece rozumí mnohem lépe.
Lidé bez domova jsou okolnostmi nuceni se neustále přesouvat,
zároveň však mají problém se novému prostředí přizpůsobit. Proto je někdy
pro ně i nejjednodušší cestou po opuštění nějakého ústavního zařízení
či vězení se do něj zase vrátit, protože už si zvykli na nějaký řád, který zde
museli respektovat. Každý pobyt v ústavu je pro klienta velice matoucí,
musí opustit své sociální vazby, ztratí práci. Dále se komplikuje kontakt
člověka bez domova s úřady práce, úřady a jinými institucemi, velkou
pomoc v této situaci vykonává sociální kurátor, o kterém budu mluvit
v následující podkapitole.
Není výjimkou, že lidé zůstávají na ulici z jiných důvodů než z jakých
se na ulici dostali. V rámci terénní sociální práce není důležité hledat příčiny
toho, proč se daná osoba dostala na ulici, ale spíše důsledky a hledat naději
k tomu, aby tito lidé měli znovu chuť něco změnit. Tím se dostáváme
k důsledkům bezdomovectví. Problémem bývá, že klient se chce vrátit
na místo a do postavení, ze kterých na ulici přišel, což však není možné.
Tím, že je člověk už delší dobu na ulici, bez téměř žádného příjmu,
se v mnoha případech stává, že si začne finance obstarávat společensky
nepřijatelným způsobem, který odporuje právním normám např. pácháním
trestných činů proti majetku. Většinou to jsou trestné činy příležitostné nebo
z nouze. Ve většině případů nejsou lidé bez domova schopní řídit nějakou

13
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kriminální akci nebo organizovaný zločin.14 Studie s názvem Potřeby
bydlení pro uvězněné a propuštěné z výkonu trestu v Glasgow uvádí:
bezdomovectví a zločin jsou často propojené; lidé, kteří nemají dostačující
bydlení a dostatek finančních prostředků jsou často nuceni páchat trestnou
činnost a zajišťovat si tak své základní potřeby.15 Na konkrétním příkladu
uvedu jeden z možných důsledků bezdomovectví, např. muž se dostane
na ulici, neboť se s ním rozvedla manželka, protože ztratil práci a začal pít
alkohol, po nějaké době už neměl peníze na alkohol a začal páchat
majetkovou trestnou činnost, na základě které se dostal do vězení. To, co je
u jedné osoby příčinou bezdomovectví může být u jiné osoby důsledkem
bezdomovectví. Mezi další důsledky můžeme zařadit recidivu, závislost,
zdravotní postižení jedince nebo nižší vzdělání jedince.

1.4 Reintegrace lidí bez domova do společnosti
Lidé bez domova jsou specifickou subkulturou a je komplikované je
integrovat do společnosti. Ne bezdůvodně se o těchto lidech nemluví jako
o sociálně vyloučených. O reintegraci lidí bez domova do společnosti se
snaží různé NNO a sociální služby. Taťána Průdková a Přemysl Novotný
tvrdí, že: „sociálního pracovníka lze považovat za prostředníka mezi klienty
a většinovou společností, v ideálním případě vede dialog s oběma
stranami.“16 Celý proces reintegrace je hlavně o tom, zda sám klient chce
být znovu začleněn do společnosti. Pokud klient nebude chtít a půjde jen
o snahu sociálního pracovníka, nikdy nemůže být reintegrace úspěšná.
Reintegrace je tedy o znovuspojení jedince se společností nebo
obnovení starých poměrů člověka. V praxi se tedy jedná hlavně o to, aby se
14
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jedinec znovu začlenil do společnosti a aby znovu mohl začít někde bydlet,
pracovat a žít svůj život jako předtím než se dostal na ulici. Celý proces
reitegrace má však často mnoho překážek. Níže uvádím některé z nich:
Nezaměstnanost
První překážkou k úspěšné reintegraci je nezaměstnanost. Většina lidí
bez domova vidí jako východisko ze své situace nalezení zaměstnání,
většinou však, když nějaké zaměstnání naleznou, nejsou schopní si ho
udržet. Bývá složité skloubit životní styl osob bez přístřeší, který postrádá
režim, s docházením do zaměstnání.
Rozpad rodiny
Druhou překážkou reintegrace může být rozpad rodiny. Rozpadem
rodiny se lidem bez domova rozpadne i určité zázemí, nemají se kam vrátit,
nenachází

žádnou

oporu.

Rozpad

rodiny

je

spíš

problémem

u bezdomovectví mužů. Ve většině případů žena zůstává doma
s dítětem/dětmi a muž opouští jejich domov.
Psychické potíže a nemoci
Třetí překážkou mohou být psychické potíže a nemoci. Jakub Marek
píše: „bezdomovecká subkultura je pro lidi s poruchou osobnosti přitažlivá
kvůli měkčím sociálním normám. Pro práci s touto skupinou je nezbytné
stanovit jisté hranice a vyžadovat jejich respektování, klient potom
nežádoucí složku své osobnosti potlačí.“17
Nastavení sociálního a zdravotního systému
Další překážkou může být nastavení sociálního a zdravotního
systému. Společnost často vidí lidi bez domova jako zneuživatele sociálních
dávek. Tento mýtus většinou není vůbec pravdivý, protože náš systém
17
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pomoci je postaven na snaze klienta změnit svoji situaci, což bývá pro
většinu lidí bez domova problém. Se zdravotním systém je to podobné,
i když život na ulici přináší řadu onemocnění, většina klientů odmítá
do nějakého zařízení docházet a své zdravotní problémy řešit. Dalším
problém, který se zdravotnictvím souvisí je to, že si většina klientů neplatí
zdravotní pojištění. Celkovým problémem je nedůvěra lidí bez domova
v jakékoli instituce.

1.5 Role sociálního kurátora u lidí bez domova
Tím, kdo lidem bez domova napomáhá integrovat se do společnosti
a překonávat jejich překážky, je sociální kurátor. Oldřich Matoušek
ve Slovníku sociální práce uvádí tuto definici sociálního kurátora: „odborný
pracovník státní sociální pomoci v ČR, který poskytuje kontinuální
poradenskou a socioterapeutickou službu a pomoc při překonávání
obtížných životních situací svým klientům.“18 Sociální kurátoři vykonávají
svou práci na magistrátních úřadech, úřadech městských částí a městských
úřadech. Na těchto jednotlivých úřadech pracují sociální kurátoři
na sociálních odborech.
Do cílové skupiny, se kterou sociální kurátor podle zákona
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách pracuje, patří: osoby ohrožené
sociálním vyloučením z důvodu předchozí ústavní nebo ochranné výchovy
nebo výkonu trestu, a dále osoby, jejichž způsob života může vést
ke konfliktu se společností.19 Dále je cílová skupina pro práci sociálního
kurátora vymezena v zákoně č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi.
V hmotné nouzi je osoba, která nemá dostatek finančních prostředků
a nemůže svoji situaci řešit sama, především je ohrožena sociálním
18
19
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vyloučením z důvodu: propuštění z výkonu vazby nebo z výkonu trestu
odnětí svobody, propuštění ze zdravotnického zařízení (psychiatrické
léčebny nebo léčebného zařízení pro chorobné závislosti), propuštění
ze školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, nemá
naplněné životní potřeby vzhledem k tomu, že je osobou bez přístřeší.20
Sociální kurátor v rámci své pracovní náplně poskytuje klientům
odborné

sociální

poradenství

v následujících

oblastech:

poskytnutí

informací, které směřují k řešení nepříznivé situaci klienta (vyřizování
potřebných dokladů, možnost ubytování, registrace na úřadu práce),
poskytnutí informací o výběru sociálních služeb (dávky pomoci v hmotné
nouzi a další jiné sociální služby), poskytnutí informací o základních
právech a povinnostech klienta.21 Sociální kurátoři u lidí bez domova často
naráží na problém vyvstávající z toho, že většina sociální pomoci je vázána
na místo trvalého bydliště.22 Např. pokud se jedná o klienta, který má místo
bydliště v Olomouci, ale pobývá v Praze, musí dojet do místa svého
bydliště, aby se zde registroval na úřadu práce a mohl si podat žádost
o poskytnutí dávky pomoci v hmotné nouzi. Druhým problémem se kterým
se sociální kurátoři u klientů setkávají, je absence dokumentů jako jsou
občanské průkazy, rodné listy nebo zápočtové listy. S vyřizováním těchto
dokladů může sociální kurátor klientům pomoci. V náplni práce sociálního
kurátora je tedy také spolupráce s dalšími subjekty, jako jsou městské úřady,
policie, nestátní neziskové organizace a další poskytovatelé služeb, probační
a mediační služba, úřady práce, zdravotnická zařízení, školská zařízení
a v poslední řadě také s ostatními sociálními kurátory. Člověk bez domova,
který chce nějakou dávku získat, se často potýká s tím, že cesta k pomoci je
20
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zdlouhavá. Občas si klienty úřady posílají mezi sebou, pokud jim tedy
rovnou žádost nezamítnou a lidé bez domova komunikaci s úřady vzdají.
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2 Resocializace
Nejprve si vymezíme, co se rozumí resocializací, a to podle
Černíkové, která ji definuje takto: „resocializace je strukturovaný, široce
pojatý

a

velmi

cílevědomě

realizovaný

proces

celkové

obnovy

(rekonstrukce) kriminální infekcí narušené, rozvrácené a dysfunkční
socializace.“23 Socializace je cílevědomým celoživotním procesem jedince,
kdy se jedinec zapojuje do společnosti a osvojuje si její hodnoty, normy,
chování a učí se svým sociálním rolím. Resocializaci můžeme vnímat jako
nápravu poruchy socializace jedince, jejíž kořeny se většinou vyskytují už
v raném dětství. K úspěchu resocializace, tak často velice pomůže rodinná
anamnéza jedince, podle které můžeme identifikovat problémy dané osoby
a můžeme se tak dopátrat až k samotné podstatě problému. Účelem
resocializace je náprava jedince tak, aby byl schopen se opětovně začlenit
do společnosti a fungovat v ní. V našem případě mluvíme o resocializaci
jedinců, kteří procházejí nebo prošli VTOS. Resocializaci těchto
odsouzených můžeme vidět i jako prevenci před tím, aby skončili na ulici
jako lidé bez domova.
Aby mohla být resocializace komplexní, mluvíme o tzv. kontinuální
sociální práci, která má několik etap a jsou do ní zapojení pracovníci
Vězeňské služby, sociální pracovníci a sociální kurátoři. Kontiunální
sociální práce se v systému našeho vězeňství uplatňuje již od 90. let a její
výhoda spočívá v tom, že jde o ucelený systém sociální práce. Péče je
poskytovaná nejen klientovi, ale i jeho rodině. Černíková o kontinuální
sociální péči říká následující:
o zaměřuje se na pomoc, která pomáhá klientovi řešit jeho sociální
situaci, a také převzít zodpovědnost za své činy a rozhodnutí;
o je důležitá, protože propuštění zažívají první dny na svobodě krizi;
23
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o posiluje motivaci klienta integrovat se do společnosti – pomáhá
klientovi najít svůj osobní prostor pro své fungování jako občana;
o pomáhá klientovi najít si práci a ubytování; zprostředkovává
klientovi kontakt s úřady a institucemi.24

2.1 Resocializace ve VTOS
Jelikož je resocializace procesem, kterého se snažíme dosáhnout
procesem kontinuální sociální práce, je důležité se jí věnovat již od začátku
výkonu trestu odnětí svobody jedince. Již během VTOS ovlivňují úspěšnost
resocializace a působí na ní následující faktory: nedostatečné prostory
pro soukromí pracovníka a klienta, vlastnosti a kvality personálu, který
s klienty pracuje, postoj samotného odsouzeného (snaha odsouzeného něco
změnit).25 Pokud mluvíme o resocializaci, je důležité mít na zřeteli, proč je
právě resocializace nutná a odkud pochází to, že daný jedinec potřebuje být
resocializován. Kuchta uvádí: „zločin je považován za produkt chybné
socializace. Socializace je postupné začleňování jedince prostřednictvím
výchovy v rodině, nápodoby a identifikace do adekvátního prostředí.“26
V případě že u jedince neproběhla socializace úspěšně, může vést
k delikvenci a je tedy nutná resocializace.
Důležitou součástí resocializace je reedukace neboli převýchova
jedince. Reedukace a resocializace jsou důležité pro to, aby se jedinec mohl
na základě změny smýšlení lépe začlenit do společnosti, dosáhnout u něj
změny chování a předcházet recidivě. V rámci VTOS jde o přímé působení
na jedince a snahu o změnu jeho chování, zvýšení sociálních kompetencí
a sociálních dovedností, odstraňování škodlivých návyků a posílení smyslu
pro odpovědnost. Reedukace je hlavním bodem při uskutečňování
24
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výchovných funkcí trestu. Černíková tvrdí: „penitenciární reedukace je
regulativním, renovujícím a korektivním výchovným procesem, během něhož
dochází v myšlení a vědomí odsouzeného a za jeho plné spoluúčasti
a

odpovědnosti

k zásadnímu,

vnímanému,

cílevědomému

negování

a sebereflexnímu popření blokovaných souborů všech životních momentů,
které můžeme souhrnně označit jako „bariérní, dysfunkční a nevýchovné“.27
Penitenciární reedukace je výchovným procesem během kterého dochází
ke změně smýšlení jedince. Reedukace je souhrn metod, které mají vést
ke snižování negativních návyků a postojů jedince. V rámci reedukace se
tak používají především pedagogické metody. Ve VTOS se reedukace
provádí za pomoci volnočasových pedagogů, speciálních pedagogů,
psychologů a sociálních pracovníků, tito všichni se podílejí na změně
smýšlení jedince.

2.2 Tým pracovníků Vězeňské služby
Jak již bylo mnohokrát řečeno, resocializace je procesem, který má
více etap, jednou z etap je její průběh v rámci VTOS. Do celého procesu je
zapojeno mnoho pracovníků již ve VTOS. Pracovníci Vězeňské služby,
kteří vedou jednotlivé aktivity programu zacházení nebo se věnují
samostatné práci s odsouzenými. Každý z těchto pracovníků může využít
své odbornosti a souborně se určitým způsobem podílet na zacházení
s odsouzenými.
Speciální pedagog
„Náplní práce speciálního pedagoga je metodická a koordinační
činnost v oblasti speciálně pedagogických preventivních a poradenských
služeb, přičemž má určovat a aplikovat účinné diagnostické a výchovné
metody a postupy. Speciální pedagog vypracovává koncepce programu
27
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zacházení pro jednotlivé skupiny odsouzených, které mají podobu
konkrétních projektů včetně personálního, materiálního a finančního
zajištění.“28 Speciální pedagog se podílí na procesu resocializace hlavně
tím, že kontroluje účast odsouzených v programu zacházení a sleduje zda
u nich proběhla nějaká dílčí změna v chování a následně se tyto změny snaží
spolu s odsouzeným upevňovat. Následně speciální pedagog zpracovává
i návrh na přemístění odsouzeného na některé ze speciálních oddělení
(specializované, krizové nebo výstupní). Současně vede i minimálně jednu
aktivitu programu zacházení.
Pedagog volného času
Pedagog volného času provádí s odsouzenými všechny druhy aktivit
od terapeutických, kulturních, sportovních po rukodělné, a to jak
individuálních, tak skupinových.29 Zároveň je pedagog volného času
podřízen speciálnímu pedagogovi, který jeho činnost metodicky řídí.
Pedagog volného času vede průběžné aktivity programu zacházení a spolu
s dalšími pracovníky organizuje volnočasové akce pro odsouzené. Dále
informuje ostatní pracovníky o změnách v chování odsouzených a podílí se
na hodnocení programu zacházení.
Vychovatel
Vychovatel je s odsouzenými v nejbližším kontaktu, osobně je zná
a měl by na ně pedagogicky působit. Vede osobní karty odsouzených
a sleduje naplňování účelu trestu odsouzeného. Kontroluje korespondenci
i telefonáty odsouzených. Jako ostatní pracovníci i vychovatel vede
některou z aktivit programu zacházení a má kázeňskou pravomoc
nad odsouzenými.

28
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Psycholog
„Mezi hlavní činnosti psychologa působícího ve vězení patří
psychologická diagnostika, individuální nebo skupinové psychologické
poradenství a psychoterapie.“30 Psycholog ve VTOS není k dispozici jen
odsouzeným, ale i samotným pracovníkům věznice. Měl by se snažit
neustále monitorovat situaci ve věznici a díky tomu předcházet a řešit
mimořádné události, které nastanou nebo by mohly nastat. Dále by měl
pomoci naplňovat klientům cíle jejich programu zacházení.
Kaplan
Vězeňský kaplan provádí bohoslužby a prostřednictvím individuálních
pastoračních rozhovorů může obviněným pomáhat vytvářet podmínky
pro začlenění zpět do života po propuštění z VTOS.31 Dále vězeňský kaplan
spolupracuje

s vedením

věznice

a

spolupracuje

i

s nevládními,

charitativními a církevními organizacemi a pomáhá odsouzeným zajistit
podmínky na období po propuštění z VTOS. Změna smýšlení a životní
orientace mohou také vést k úspěšné resocializaci, jak uvedl jeden z kaplanů
Martin Škoda.32

Pastorační péče kaplana tak může vhodně navazovat

na práci speciálního pedagoga, psychologa nebo terapeuta a může být
i součástí programu zacházení.

2.2.1

Podmínky a překážky úspěšné resocializaci ve VTOS
V rámci VTOS usiluje Vězeňská služba o změnu smýšlení
a převýchovu odsouzeného, ovšem je zde mnoho překážek, které tomuto
brání.

Resocializační

úsilí

v rámci

VTOS

je

spojeno

především

se zaměstnáváním vězňů.
Vnitřní charakteristiky odsouzených
30
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Nařízení generálního ředitelství VS ČR č. 15/2011.
32
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Jednou z překážek úspěšné resocializace jsou vnitřní charakteristiky
a osobnostní poruchy samotných odsouzených. Většina vězeňské populace
vykazuje sociálně patologické chování. Osobnost odsouzených je většinou
definovaná množstvím psychopatických a asociálních rysů. Vzhledem
k charakteristice vězeňského prostředí se tyto znaky mnohem více
vyostřují.33 Pokud jsou uvězněným jedincům nabídnuty různé pracovní nebo
vzdělávací aktivity, můžeme tím minimalizovat negativní důsledky jejich
uvěznění.
Snaha samotných odsouzených
Ovšem vždy je vše o snaze samotných odsouzených něco změnit,
pokud oni sami nebudou chtít může se Vězeňská služba jakkoliv snažit
a nabízet jim různorodé aktivity, ale nebude to k ničemu. Někdy je neochota
něco změnit důvodem obav z absence zázemí a nebo obtížnosti v získání
práce po propuštění z VTOS.
Rozpočet
Rozpočet vězeňského systému má svá omezení a nedostačuje tak
k tomu, aby zaměstnanci Vězeňské služby mohli s odsouzenými vykonávat
veškeré aktivity, které vidí jako potřebné.
Vytíženost pracovníků
Problém je i v tom, že všichni pracovníci ve věznicích jsou vytíženi
mnoha povinnostmi (hlavně administrativního charakteru) a nemají tolik
času na individuální práci s odsouzenými.
Nedostatečné prostory a soukromí
Pokud samotní pracovníci mají čas na individuální práci, je zde častou
potíží absence prostor a nedostatečného soukromí pro práci pracovníka
a klienta. Často se klient dokáže o svých osobních věcech bavit až

33
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v naprostém soukromí, občas z obavy poklesnutí u svých spoluvězňů
projevením nějaké slabosti.

2.3 Resocializace po VTOS
Jak již bylo řečeno výše, postpenitenciární péče se zaměřuje
především na člověka, který opustil VTOS. Touto resocializací je nutné se
zabývat, protože právě ve chvíli, kdy je odsouzený propuštěn, potřebuje
pomoct, aby mohl znovu začít fungovat ve společnosti a aby se do ní mohl
opět zařadit. V celé řadě případů je třeba dovršit resocializaci až v běžném
životě propuštěného.

2.4

Podmínky a překážky úspěšné resocializace po VTOS
Je třeba si uvědomit, že existuje řada překážek, které klientům brání se
resocializovat. Člověk, který je právě propuštěn z VTOS, čelí mnoha
problémům, některé z nich uvedu v následujících podkapitolách.
Nedostatek podporovaného zaměstnávání
Mezi hlavní problémy, které brání úspěšné resocializaci, patří
nedostatek podporovaného zaměstnávání pro lidi trvale znevýhodněné
na trhu práce a pro osoby ohrožené sociálním vyloučení, mezi které tedy
patří i občané se záznamem v rejstříku trestů. Jednou z možných příčin
problému nezaměstnatelnosti osob po VTOS jsou obavy zaměstnavatelů,
především pak v případě osob, které byly trestány za majetkovou a násilnou
trestnou činnost. Většina zaměstnavatelů vyžaduje výpis z rejstříku trestů,
i když se jedná o nekvalifikovanou práci. Jakub Drápal ve svém článku
o možnostech (ne)zaměstnávání vězňů upozorňuje na to, že trh se nechová
příliš ekonomicky, ve chvílích, kdy by bylo možno zaměstnávat osoby
po výkonu trestu. „Máme tu tedy situaci, kdy se jeví výhodným zaměstnávat
vězně – práce pomáhá reintegraci, udržuje či vyvolává pozitivní návyky
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a navíc je levná.“34 Nicméně, i když se o tomto problému ví, stále je zde
nedostatek organizací, které jsou ochotné osoby po VTOS zaměstnávat
a na většinu pracovních míst je požadován čistý rejstřík trestů. Nemožnost si
najít práci pak výrazně zvyšuje i vyšší riziko recidivy. Zároveň je „mít
práci“ nejdůležitějším faktorem prevence kriminality.
Vyplacení jednorázové dávky mimořádné okamžité pomoci
Občas se také vyskytne problém s vyplacením jednorázové dávky
mimořádné okamžité pomoci, která je často stěžejní pro překonání období
těšně po propuštění z VTOS. Tato dávka je upravena v zákoně č. 111/2006
Sb., o pomoci v hmotné nouzi a podle zákona náleží osobám: „které byly
propuštěny z výkonu vazby nebo z VTOS, osobám, které ukončily léčbu
chorobných závislostí, osobám, které jsou propuštěny ze školského zařízení
pro výkon ústavní či ochranné výchovy nebo z pěstounské péče, a dále
osobám, jejíž práva a zájmy jsou ohroženy trestnou činností jiné osoby.“35
Ne vždy je však možné tuto dávku všem těmto vyjmenovaným osobám
vyplatit. V mnoha případech je však větším problémem spíše to,
že propuštěný musí dojít na příslušný úřad práce, kde mu bude dávka
mimořádné okamžité pomoci vyplacena.
Nedostatek organizací
V současné době neexistuje dostatek organizací zaměřujících se
na sociální práci s osobami po VTOS. Teoreticky bychom mohli říci,
že pokud by zde existovalo více takových organizací, mohlo by se lépe
předcházet recidivě jedinců a resocializace jedinců do společnosti by mohla
být účinnější. Člověk po propuštění z VTOS čelí mnoha novým věcem
a problémům, které nějakou dobu řešit nemusel, jednak protože se o ně
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nezajímal nebo také proto, že je za něj řešil sociální kurátor nebo sociální
pracovník.
Překonávání stigmatu kriminálníka
To, že okolí se na člověka, který byl ve VTOS dívá skrze prsty mu
nijak neulehčuje jeho situaci ani jeho první kroky na svobodě. Zájmem
společnosti by však mělo být investovat úsilí do těch, u kterých to může vést
ke změně a pozitivní postoj, které může vést i ke snížení recidivy a tudíž
nebezpečnosti ve společnosti. Trestaný musí čelit tomu, že jeho okolí ví,
že byl ve VTOS a čelit tak společenským předsudkům. I když dříve trestaný
už svoji minulost vyřešil, došlo u něj k nějaké převýchově v rámci výkonu
trestu, okolní společnost se s tímto často vyrovnat nechce a nemůže
a pro člověka již dříve trestaného je tak občas jednodušší vrátit se tam, kde
pro něj mají ostatní pochopení a vnímají jej jako „svého“, tedy zpět
do věznice.
Potenciální hrozba bezdomovectví
Dalším problémem, který při návratu trestaného z VTOS hrozí, je
bezdomovectví. Pokud propuštění z VTOS nemají žádné bydlení, nemohou
pořádně chodit do práce a mít svůj denní režim. Bezdomovectví hrozí
především u osob, které byly odsouzené k trestu odnětí svobody na dobu
delší než tři roky. Mnozí odsouzení se stali lidmi bez přístřeší i v důsledku
toho, že během VTOS přišli o byt, nemají žádné peníze, které by mohli
použít k úhradě nájemného a dávky, které ihned po propuštění dostanou,
nejsou dostatečné pro vyhledání dostatečného bydlení.
Prizonizace
Již výše jsem mluvila o tzv. prizonizaci. To, že jsou osoby přivyklé
nové kultuře vězeňství je problematické pro proces resocializace. Protože
dříve vězněné osoby si přejí se resocializovat spíše znovu do věznice než
do společnosti. Osoby přivyklé prizonizaci se často potýkají s velkou
30

dezorientací po propuštění. Je pro ně obtížné zvyknout si na nový režim,
odlišný od režimu založeného na příkazech a zákazech ve věznicích. Často
o vytvoření vlastního režimu ani nemají zájem.
Zadluženost
Většina osob opouštějící VTOS se potýká také se zadlužeností.
Předpokladem úspěšné reintegrace není jen sociální zázemí klienta,
ale i zázemí materiální, jehož existence je v důsledku zadluženosti podstatně
ztížena. Během prvních okamžiků na svobodě je tak propuštěný vystaven
závazkům, které musí plnit, i když k tomuto plnění nemá prostředky.
Propuštěný tak vidí potřebu najít si práci, zároveň však vidí rizika toho,
že pokud si najde práci legálně, budou mu strhávány srážky ze mzdy
(v

důsledku exekuce nebo výkonu rozhodnutí).
Jan Frank se o problému resocializace vyjádřil následovně:

„V případě, že se klient na sociální pracovníky o pomoc obrací a je
dostatečně motivován vždy existuje nějaká cesta k resocializaci, i když je
trnitá.“36 Na jednu stranu můžeme tvrdit, že si klient za svou situaci může
sám a tak by měl být nějak schopen si ji i vyřešit, ale na druhou stranu stojí
za zamyšlení i faktory, které klient sám ve svých rukou nemá jako jsou
pravidla úřadů, společenské předsudky a osobnost klienta.
Aby se klient úspěšně zařadil do společnosti, musí splnit všechny tyto
předpoklady: najít si práci, obnovit rodinné a přátelské vazby, být schopen
nést náklady rodinného života a ukončit svou závislost.37 Jednou
z nejdůležitějších strategií práce s klienty po propuštění z VTOS je
individuální přístup. Postpenitenciární péče však nemusí být nutně jen práce
institucí, ale může jí vykonávat kdokoliv, kdo se propuštěnému rozhodne
podat pomocnou ruku (příbuzný, kamarád, mentor). Nestátní nezisková
36
37
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organizace Rubikon vydává brožuru s názvem První kroky ke svobodě,
která poskytuje propuštěným informace o místech, které by měli ihned po
propuštění z VTOS navštívit a co mohou v současné době dělat.
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3 Sociální
práce
s osobami
(penitenciární péče)

ve

VTOS

V předchozí kapitole jsme si vymezili, co je resocializace, proč je její
dosažení problematické a jakým způsobem probíhá. Nyní se zaměříme
na to, jak se provádí kontinuální sociální práce ve VTOS, která by měla vést
k resocializaci odsouzeného. Účelem VTOS je nejen zabránit odsouzenému
v dalším páchání trestné činnosti, ale také převýchova odsouzeného
k vedení řádného života.38 Cílem penitenciárního zacházení ve výkonu
trestu odnětí svobody je tedy sociální reintegrace odsouzeného jedince.
Černíková uvádí: „penitenciární zacházení je procesem postupného
naplňování předpokladů jedince pro sociální reintegraci.“39 Reintegrace je
velice důležitá k tomu, aby samotné propuštění z výkonu trestu odnětí
svobody nevedlo k recidivě jedince. Recidivou rozumíme opětovné
spáchání trestného činu pachatelem, který již byl pravomocně odsouzen 40.
K naplnění cíle penitenciární péče přispívá prostředí a personál věznice.
Po nástupu do VTOS se odsouzený pohybuje na jednom uzavřeném místě,
má vyhrazený prostor pro své pobývání a je v kontaktu jen s určitým
okruhem lidí, který jej, ať už pozitivně či negativně, ovlivňuje.
Penitenciární péče je poskytována pracovníky věznic (sociálním
pracovníkem,

vychovatelem,

speciálním

pedagogem,

psychologem,

kaplanem). Každý z nich je s odsouzenými v kontaktu, navzájem si mohou
předávat informace a příspívat tak ke kontinuitě a celistvosti sociální práce.
Veškeré informace, které pracovníci mají, využívají v programu zacházení
s odsouzenými, programu, který je sestaven každému odsouzenému a který
během

VTOS

plní.

V rámci

programu

zacházení

s odsouzenými

38
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si penitenciární péče klade za cíl hlavně zaměstnávat odsouzené,
aby neztratili a nezapomněli své pracovní návyky. Dalším důvodem
zaměstnávání odsouzených je i to, aby jejich den měl pravidelný režim, měli
úctu k práci a nezapomínali na zásadu živit se poctivě. Mimo to jsou
odsouzené osoby povinny účastnit se výchovně-vzdělávacích programů.
Na žádost klienta dochází do věznice sociální kurátor, který mu může
pomáhat řešit jeho problémy a připravovat se na život po opuštění VTOS.
Tato spolupráce je tedy postavena na principu dobrovolnosti ze strany
klienta.
Jednou ze základních podmínek úspěchu penitenciární péče je
spolupráce mezi vězeňským personálem, přestože jejich úkoly a náplň práce
jsou jinak různé, všichni jsou v kontaktu s klienty a každý z nich může vidět
problémy odlišně.
Prizonizace
V rámci penitenciární péče je důležité mít na zřeteli problém
tzv.prizonizace. Mezník definuje prizonizaci takto: „prizonizace je obecný
pojem označující proces přizpůsobování, intelektuální, psychologická
i hodnotová přeměna svobodného člověka ve vězně.“41 Je to proces asimilace
kultuře vězeňství, kdy již přizpůsobený člověk není schopen žít mimo
prostory vězení. Jedinci, kteří podlehli prionizaci, jsou zapojení do různých
programů zacházení, a navenek vykazují určité výsledky a programy plní,
ale vnitřně zůstávají nedotčeni. Prizonizace je jednou z velkých překážek
resocializace. Václav Jiřička se o prizonizaci v jednom svém článku vyjádřil
následovně: „prizonizovaný je člověk, který se výborně adaptoval na přísně
organizovamé a ve své podstatě nepřirozené podmínky života ve vězení.
Vězení se mu stalo domovem a on našel cestu, jak v něm přežít.“42
41
42
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Prizonizace výrazně snižuje úspěšný návrat odsouzeného do společnosti
a následně zvyšuje riziko recidivy.

3.1

Programy zacházení ve VTOS
Programy zacházení jsou jednou z hlavních priorit Vězeňské služby
a prostředkem k vykonávání penitenciární péče o odsouzené. Vězeňská
služba si je vědoma toho, že s každým odsouzeným je třeba pracovat
individuálně na základě jeho předpokladů a potřeb.43 Po nástupu do VTOS
je každý odsouzený zařazen na nástupní oddělení, kde se vytvoří jeho
individuální program zacházení s odsouzeným. Tento individuální program
zacházení je klíčovým nástrojem penitenciárního vlivu na odsouzené
jedince. Hlavním účelem programů zacházení ve VTOS je působit
výchovně na odsouzené a připravit je na návrat do jejich civilního života.
Legislativně jsou programy zacházení zakotveny v zákoně č. 169/1999 Sb.,
o výkonu trestu odnětí svobody.
Při zpracovávání programu zacházení berou pracovníci ohled
na osobnostní rysy jedince, délku trestu a také na příčiny trestné činnosti.
V každém programu zacházení je obsažen jasně definovaný cíl, kterého má
být realizací programu zacházení dosaženo. Kromě tohoto cíle působení
na odsouzeného, má program obsahovat i konkrétní kroky k naplňování
tohoto cíle za pomoci metod zacházení. Takovýmto konkrétním cílem může
být např. získání pracovních návyků, dosažení určitého stupně vzdělání,
nabytí určitých schopností pomáhajících k samostatnému způsobu života
nebo zvýšení pracovní kvalifikace, která bude zvyšovat šanci na uplatnění
na trhu práce. Program nemusí obsahovat jen jediný cíl, naopak může být
stanoveno i více cílů, které se budou vzájemně doplňovat. K větší efektivitě
programu může přispět i účast samotného odsouzeného na jeho vytváření.

43

VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČR. Koncepce rozvoje vězeňství do roku 2015, str. 19.
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S programem zacházení musí odsouzený souhlasit, což potvrzuje svým
podpisem. Během výkonu trestu je průběžně hodnoceno plnění programu
zacházení. Program zacházení je hodnocen z hlediska míry naplňování
programu odsouzeným a dále z hlediska účinnosti a efektivity při
dosahování cíle programu, který si odsouzený stanovil. Naplň programu
může být aktualizována na základě vyhodnocení a s přihlédnutím
k aktuálním potřebám odsouzeného.44
Prostřednictvím programu zacházení se uskutečňuje resocializace
ve VTOS. Dřívějším pojmenováním pro programy zacházení byly
resocializační programy. Název „resocializační programy“ byl změněn,
protože sami pracovníci věznic (hlavně sociální pracovníci) si uvědomovali,
že resocializace ve výkonu trestu je velice komplikovaná a téměř
nedosažitelná.

Resocializace

je

nedosažitelná

hlavně

z důvodu

problematického prostředí věznic a špatného stavu českého vězeňství.
Nemůžeme samozřejmě mluvit o nedosažitelné resocializaci jen

jako

o problému z pohledu institucionálního, častým důvodem neúspěchu je také
osobnost odsouzeného. Program zacházení nabízí řadu aktivit, které si
odsouzený může vybrat. V případě, že si odsouzený jedinec nevybere
žádnou alternativu programu zacházení, která je mu navržena, je nucen se
podílet přinejmenším na minimálním programu, který je určený vnitřním
řádem věznice.45 Podstatou tohoto minimálního programu jsou hlavně
pracovní aktivity, které napomáhají k tomu, aby jedinec neztratil své
pracovní návyky.

44

Program zacházení. [online]. [cit. 2015-03-03]. Dostupné z: http://www.vscr.cz/veznicevaldice-95/vykon-vezenstvi-366/vykon-trestu/program-zachazeni-4970.
45
SDRUŽENÍ PRO PROBACI A MEDIACI. Mezi vězením a komunitou. str. 44.

36

3.1.1

Aktivity Programu zacházení
Program zacházení je souborem, který tvoří pět základních kategorií
aktivit.

Jednotlivé aktivity programu zacházení jsou charakterizovány

v § 36 vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 345/1999 Sb., ze dne 21.
prosince 1999, kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody. Jedná se
o aktivity pracovní, vzdělávací, zájmové, speciálně výchovné a o oblast
utváření vnějších vztahů.46
Pracovní aktivity
Mezi pracovní aktivity patří: zaměstnávání odsouzených, pracovní
terapie a práce, které jsou potřebné ke každodennímu zajištění chodu
věznice. Během práce mohou odsouzení získat nové dovednosti
při vykonávání určitého zaměstnání. Pokud je to potřebné, mohou odsouzení
z platu hradit výživné a nenarůstají jim tak dluhy za neplacení alimentů,
nebo mohou postupně uhrazovat dluhy, které mají. Cílem pracovních aktivit
je vytvoření a posílení pracovních návyků, získání zdroje finančních příjmů
během VTOS, výchovné působení prostřednictvím práce a existence
povinnosti a odpovědnosti během VTOS.
Vzdělávací aktivity
Vzdělávací aktivity velmi úzce souvisí s cílem integrovat jedince
do společnosti. Odsouzení si mohou během VTOS dokončit povinnou
školní docházku, vzdělávat se na odborném učilišti (pokud to umožňují
prostory dané věznice, kde odsouzený pobývá) nebo absolvovat jiný kurz,
který daná věznice, ve které odsouzený trest odnětí svobody vykonává,
nabízí. V rámci vzdělávacích aktivit si mohou odsouzení zvyšovat
i pracovní kvalifikaci a po propuštění tak mít lepší možnost uplatnit se
na trhu práce. Součástí každého programu zacházení by měly být alespoň

46

§ 36 vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 345/1999 Sb., kterou se vydává řád výkonu
trestu odnětí svobody.
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neformální vzdělávací aktivity, jako jsou například kurzy na PC, kurzy
společenského chování nebo výuka cizích jazyků.
Zájmové aktivity
Třetí druh aktivit programu zacházení tvoří aktivity zájmové.
Mezi tyto aktivity patří různé podoby individuální a skupinové zájmové
činnosti, které rozvíjejí především sociální dovednosti, schopnosti
a vědomosti odsouzených. Účelem zájmových aktivit je udržet odsouzené
v psychické a fyzické kondici a naučit je, jak mohou během výkonu trestu
trávit svůj volný čas. Můžeme sem zařadit sportovní aktivity, literární
činnost, malování, keramiku a návštěvy divadelních představení, která jsou
pořádána ve věznicích.
Speciálně výchovné aktivity
V rámci čtvrté skupiny speciálně výchovných aktivit se jedná
především o terapeutické působení na odsouzeného jedince. Těmito
speciálně výchovními aktivitami jsou psychoterapie, sociální výcvik,
arteterapie a trénink zvládání agresivity. Cílem zmíněných terapeutických
programů je motivovat odsouzeného k vývoji sociálních dovedností
potřebných k reintegraci odsouzeného jedince do společnosti a zlepšit
psychický stav odsouzeného.47 Dalším cílem je změna postoje odsouzených
ke kriminálnímu způsobu svého života a podpora vědomí jeho odpovědnosti
za vlastní život. Psychoterapeutické programy, které se využívají ve vězení,
vycházejí z programů běžně využívaných v psychiatrických léčebnách s tím,
že jsou uzpůsobeny vězeňským programům a podmínkám.
Oblast utváření vnějších vztahů
Poslední skupinou aktivit programu zacházení je oblast utváření
vnějších vztahů. Tato pátá aktivita je zaměřena především na udržení nebo

47

SOLNAŘ, V. FENYK, J. CÍSAŘOVÁ, D. Systém českého tretního práva III. Tresty a
ochranná opatření. str. 82.
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vytvoření sociálních vazeb, které mají odsouzení mimo vězení, týká se
kontaktu s rodinou a blízkými osobami, stejně jako udržování kontaktu se
sociálním kurátorem.48

3.2 Role sociálního pracovníka ve VTOS
Sociální pracovník je ten, kdo pomáhá klientovi formulovat jeho
program zacházení nebo případně, pokud si žádný program nevybere, určí
mu alespoň minimální program. Sociální pracovník ve věznici je
zaměstnancem Vězeňské služby a poskytuje odsouzeným základní sociálněprávní poradenství. Základním principem sociální práce ve VTOS je naučit
odsouzeného jedince přemýšlet o svém vlastním jednání, o tom, jak může
řešit a zvládat své problémy. V rámci VTOS pomáhá odsouzenému řešit
jeho osobní sociální situaci a spolu s klientem se zabývá tím, jaký vliv měla
jeho sociální situace na spáchání trestného činu. Úkolem sociálního
pracovníka v rámci VTOS je především kontinuální sociální práce, která je
zaměřena na přechod odsouzených osob do řádného života. Sociální
pracovník je tím, kdo je s klientem jako první v kontaktu a sestavuje
klientův program zacházení na nástupním oddělení věznice. Už při prvním
kontaktu s klientem se sociální pracovník snaží zmapovat problémy,
které klient má.
Sociální pracovník tedy:
o

pomáhá

odsouzeným

zajišťovat

bydlení

po propuštění z VTOS;
o

udržuje kontakt s církvemi, nestátními neziskovými

organizacemi a s orgány státní správy v rámci kontinuální sociální
práce;

48

SDRUŽENÍ PRO PROBACI A MEDIACI. Mezi vězením a komunitou. str. 47.
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pokud si klient zažádá o kontakt se sociálním

o

kurátorem, bývá sociální pracovník zprostředkovatelem prvního
kontaktu odsouzeného se sociálním kurátorem;
poskytuje informace o dávkách pomoci v hmotné

o

nouzi, pomáhá zařizovat doklady totožnosti, pomáhá klientovi
sepisovat žádosti o rozvod;
zprostředkovává kontakt s krajskou pobočkou úřadu

o
práce;

spolupracuje se sociálními kurátory a s pracovníky

o

Probační a mediační služby;
spolupracuje s rodinou odsouzeného, (je důležité

o
zmínit,

že

mnohdy

je

sociální

pracovník

jediným

zprostředkovatelem kontaktu klienta se světem mimo vězení);
o

navrhuje umístění odsouzených na výstupní oddělení

nebo speciální oddělení;
o

vypracovává sociální diagnózu a sociální posouzení

jedince;
o

provádí s každým odsouzeným vstupní pohovor,

kde zjišťuje aktuální stav odsouzeného jedince.
Největší část náplně práce sociálního pracovníka tvoří individuální
a skupinová práce s odsouzenými. Ústředním pilířem práce s odsouzenými
jedinci je individuální přístup ke každému klientovi. Pro práci s klienty je
klíčové, zda se jedná o prvovězněnou osobu nebo o recidivistu. Pokud se
jedná o prvovězněnou osobu, je důležité, aby sociální pracovník učinil
včasnou intervenci, neboť uvěznění je stresující situací, u prvovězněnných
osob dochází ke ztrátě životných jistot, psychosociálních a materiálních
podmínek a není pro ně jednoduché se s tím vyrovnat.
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Mezi nejčastější problémy, které sociální pracovník s odsouzenými
ve VTOS řeší, patří bydlení po propuštění z VTOS a problémy související
se zadlužeností odsouzených.
Činnosti, které sociální pracovník vykonává, předpokládají znalosti
z oboru pedagogiky, sociologie, andragogiky, psychologie a práva. Pokud
se jedná o obor práva, zásadní je orientace v oblasti rodinného a pracovního
práva.

3.3

Zaměstnanost ve věznicích, možnost vzdělávání
Dle § 29 odstavců 1 a 2 zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu
odnětí svobody je povinností odsouzeného pracovat a povinností věznice je
zajišťovat a vytvářet podmínky pro to, aby si odsouzení mohli zvýšit nebo
doplnit svou pracovní kvalifikaci a doplnit si všeobecnou informovanost.49
Povinnost pracovat můžeme považovat za jednu ze základních i z hlediska
jejího výchovného účelu. Zaměstnávání odsouzených v rámci VTOS
probíhá ve formě vnitřní režie a vlastní výroby, vzděláváním denním
studiem nebo prostřednictvím podnikatelských subjektů.50 Vnitřní režie
zahrnuje činnosti spojené s každodenním chodem věznice jako je prádelna,
úklid, stravování. Některé věznice mají pracoviště vlastní výroby, které se
orientují na kovovýrobu, dřevovýrobu nebo textilní výrobu. Zapojení
v těchto činnostech snižuje náklady na rozpočet vězeňství hlavně v ohledu,
že některé opravy zvládnou udělat samotní odsouzení. V rámci VTOS
existuje Školské a vzdělávácí středisko, které zajišťuje vzdělávání
odsouzených

k získání

požadovaných

dovedností

předpokladů. Spolupráce s podnikatelskými
na

základě

smlouvy

o

zaměstnávání,

a

kvalifikačních

subjekty je realizována

která

je

uzavírána

mezi

podnikatelskými subjekty a věznicí. Jedná se o manuálně nenáročnou práci
49
50

Zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody.
HÜTTNEROVÁ, R. Zaměstnávání vězněných osob v ČR. str. 10.
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jako je lepení obálek, kompletace výrobků, balení propagačních materiálů
a podobně. Pokud to trest odsouzeného povoluje, může jeho práce probíhat
i mimo prostory věznic. Vězeňská služba se o situaci ohledně zaměstnávání
odsouzených vyjádřila následovně: „Méně uspokojivych vysledků bylo
dosaženo v oblasti zaměstnavaní odsouzených. Skutečnost, že většina práce
schopných odsouzených nemá možnost pracovat, vyžaduje koncepční
řešení.“51 Na základě tohoto prohlášení vidíme, že i sama Vězeňská služba
vidí limity v zaměstnávání odsouzených ve VTOS.

3.4 Výstupní oddělení
Výstupní oddělení je místem, kde probíhá penitenciární péče
v největší míře a kde se také začíná penitenciární péče pomalu proměňovat
v postpenitenciární péči. Cílem pobytu na výstupním oddělením je příprava
na plynulý přechod jedince do společnosti. Smyslem a cílem výstupního
oddělení je zacházet s odsouzenými tak, aby jim to pomohlo předvídat
úskalí přechodu do občanského života, pomoci jim získat co nejvíce
praktických dovedností a potřebných informací k plynulému přechodu
do běžného života. Vychovatelé věznic vidí výstupní oddělení jako
maximální šanci pro odsouzeného, která může napomoci úspěšné
resocializaci vězněných osob.
Do výstupních oddělení jsou zařazováni především odsouzení, jejichž
trest odnětí svobody je delší než tři roky. Doba pobytu na výstupním
oddělení činí šest měsíců.52 Odsouzení jsou umisťováni do výstupních
oddělení na základě návrhu zaměstnanců věznice (vychovatele, speciálního
pedagoga, sociálního pracovníka), každý návrh musí být schválen ředitelem
věznice. Možnost pobývat na výstupním oddělení závisí na motivaci

51
52

VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČR. Koncepce rozvoje českého vězňství do roku 2015. str. 17.
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odsouzeného a na jeho snaze pracovat sám na sobě a ochotě něco ve svém
dosavadním životě změnit.
Časopis České vězeňství uvádí, že výstupní oddělení jsou jako
internátní ubytování, odsouzení mají možnost opustit věznici a vykonávají
zde práce typu úklid, vaření a podobně.53 Program na výstupních odděleních
je volnější a méně řízený především proto, aby si odsouzený mohl lépe
zvyknout být samostatný.
Na výstupních odděleních se také uplatňuje program zacházení, ale je
na rozdíl od programu zacházení během výkonu trestu zaměřený především
na přípravu odsouzených na jejich samostatný život po propuštění z VTOS.
Program zacházení na výstupních oddělení je zaměřen na obnovení vztahu
odsouzených k jejich rodině, na procvičování sebeobslužných činností
(úklid, vaření, praní a žehlení prádla), teorii a praxi domácího hospodaření
(rozpočty, nákupy), obstarání platných osobních dokladů, příprava na první
okamžiky pro propuštění (např. jaké reakce od ostatních mohou odsouzení
očekávat, jaké instituce mohou po propuštění navštívit), sportovní aktivity,
sociálně právní poradenství a programy v oblasti dluhového poradenství.54
Program zacházení je zaměřen i na tzv. extramurální aktivity (nebo také
programy orientované „za zeď vězení“), což jsou aktivity zaměřené
na kontakt odsouzeného s vnějším světem a na posílení sociálních vazeb.
Hlavním prvkem programu zacházení na výstupních oddělení by měly být
aktivity zaměřené na kontakt s civilním světem za přítomnosti a doprovodu
pracovníků věznice. Díky kontaktu se světem mimo věznici si odsouzení
mohou trénovat sociální situace (jednání na úřadech, cestování hromadnou
dopravou, návštěva institucí nabízejících sociální služby) už před opuštěním
VTOS a omezit tím prvotní šok. Opět zde hraje velice zásadní roli

53
54

BĚLÍKOVÁ, P. Jak funguje výstupní oddělení. str. 16.
BLATNÍKOVÁ, Š. Dlouhodobé tresty odnětí svobody. str. 57.
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spolupráce se státními i nestátními organizacemi, které poskytují sociální
služby. K tomu, aby se kvalitně a účelně mohly programy zacházení
ve výstupních odděleních naplňovat, je podstatné jejich finanční, prostorové
a materiální zabezpečení.55
Hlavní náplní činnosti pracovníků na výstupním oddělení je příprava
na co nejplynulejší přesun a integraci do občanského života. V rámci
přípravy klienta na samostatný život, pracovníci pomáhají klientovi plnit
cíle, které se zaměřují na zlepšení osobních deficitů klienta. Podstatou je
naučit klienta přemýšlet o svém jednání a jeho následcích. Odsouzeným je
na výstupním oddělení kromě vychovatelů k dispozici i tým odborných
pracovníků věznice. Tento tým tvoří: psycholog, speciální pedagog,
pedagog volného času a sociální pracovník.

55
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4 Sociální práce s osobami po VTOS
(postpenitenciární péče)
Kontinuální sociální práce, která probíhá již od penitenciární péče
o odsouzeného, se v momentě opuštění odsouzeného ústavního prostředí
mění na péči postpenitenciární. Postpenitenciární péče závisí pouze
na dobrovolnosti klienta. Černíková postpenitenciární práci (péči) definuje
takto: „je to specifická oblast sociální péče o člověka, který prošel trestním
řízením a výkonem trestu odnětí svobody nebo ochranným léčením
a

ochrannou

výchovou.

Postpenitenciární

péče

je

realizována

prostřednictvím odborných poznatků a postupů obsažených v sociální
práci.“56 Po opuštění výkonu trestu se sociální pracovníci snaží nabízet
dostupné sociální služby pro trestané jedince a předcházet tak jejich
recidivě. Jak už z názvu vyplývá, postpenitenciární péče v mnohém
navazuje na péči penitenciární. Obsahem postpenitenciární péče by mělo být
předcházení trestné činnosti tedy jistá prevence, reintegrace, resocializace
občanů propuštěných z VTOS a zabezpečení sociální adaptace jedince.
V praxi je klientům v rámci postpenitenciární péče poskytována hlavně:
o

pomoc při hledání práce,

o

pomoc při hledání anebo zprostředkování ubytování,

o

pomoc

při

žádosti

a

finanční

podpora

(např. ve formě jednorázové dávky mimořádné okamžité
pomoci.)57
K tomu, aby mohl systém postpenitenciární péče fungovat, je důležitá
spolupráce všech zapojených subjektů. Tato spolupráce je potřebná
z důvodu předávání informací o klientovi a k docílení kontinuity sociální
práce a spolupráce při integrování klientů do občanského života.
56
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Podle Černíkové můžeme postpenitenciární péči rozdělit na dvě formy
na dobrovolnou a nařízenou: „nařízená následná sociální péče v případě
probačního dohledu stojí před otázkou rovnováhy mezi kontrolou a pomocí
klientovi.“58 Nařízená tedy často závisí na sociálním pracovníkovi, který
rozhoduje o tom, v jaké míře bude klienta kontrolovat a v jaké mu pomáhat.
O dobrovolnou postpenitenciární péči se jedná v případě, kdy klient vyhledá
pomoc sám. V ideálním případě, kdy si klient sám nějakou službu vyhledá,
je celá situace snazší, neboť je jasné, že klient chce svoji situaci řešit a je
schopný pro to něco udělat.
Postpenitenciární péči můžeme chápat také jako prostředek prevence
kriminality a zároveň jako prostředek prevence bezdomovectví. Pro větší
efektivnost je podstatné pozitivní působení na klienta a participace
rozmanitých subjektů pomoci. Jde o to, aby spolu spolupracovali především
sociální kurátoři, Vězeňská služba, Policie ČR, soudy a úřady práce.
V rámci postpenitenciární péče je klientům poskytováno poradenství
(základní a odborné sociální, dluhové, právní i předvýstupní), individuální
pohovory, pomoc při zajištění bydlení, individuální pohovory a skupinové
aktivity (např. v rámci svépomocné skupiny).
Jedním z důvodů vzniku pomoci a péče o propuštěné z VTOS, jak říká
Černíková, je to, že: „přechod vězněného z výkonu trestu odnětí svobody
do života na svobodě, byť tolik očekávaného, vysněného, je považován za
velmi náročnou situaci.“59 Potřeba znovunavrácení do společnosti je zde
především proto, že odsouzený jedinec žil dlouhou dobu v izolaci
od každodenního běžného života a proto na tento přechod musí být
připravován. O postpenitenciární péči můžeme také mluvit jako o určité
nabídce sociálních služeb, zaměřených především na prevenci recidivy
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trestné činnosti. Aby byla kontinuální sociální práce efektivní, je důležité
vnímat klienta jako partnera v interaktivním vztahu a ne jen jako objekt
pomoci. V rámci kontinuální práce můžeme vidět snahu o podporu osobního
růstu trestaných osob a snahu pomoci jim vyrovnat se s vězeňskou
zkušeností, a tím pádem jim i co nejvíce ulehčit jejich návrat do společnosti.

4.1 Role sociálního kurátora v rámci postpenitenciární péče
Jak již bylo výše řečeno, kontinuální sociální práce je proces
na kterém se podílí celá řada odborníků, kteří spolu vzájemně spolupracují.
U osob propuštěných z VTOS hraje zásadní roli sociální kurátor. Už během
VTOS jsou osoby informovány sociálním pracovníkem věznice o možnosti
kontaktovat sociálního kurátora. Klientovu situaci potřebuje sociální kurátor
vidět jako celek, a proto je zde potřeba většího počtu schůzek s klienty.
Sociální

kurátor

je

ústředním

pracovníkem

celého

procesu

resocializace. U sociálního kurátora by se měly shromažďovat informace
o jeho klientech, kteří byli ve VTOS a pod jeho vedením by se měly
odehrávat aktivity směřující k reintegraci a resocializaci klientů. Pokud se
jedná o přímého klienta sociálního kurátora,60 obdrží od spisového oddělení
věznice zprávu o propuštění osoby. V praxi se však stává, že se
k sociálnímu kurátorovi dostaví jen malý zkomek osob, o kterých dostal
sociální kurátor oznámení, že jsou z VTOS propuštěni. Pokud se osoby
k sociálnímu kurátorovi po VTOS dostaví, je sociální kurátor tím, kdo se
snaží co nejvíce zmírňovat sociální důsledky pobytu ve vězení. Propuštěná
osoba je vybavena finanční částkou na cestu k sociálnímu kurátorovi
do místa bydliště, na něco k jídlu a nejnutnější výlohy, které člověk ihned
po propuštění má.61 Bezprostředně po odchodu z VTOS může tedy klient
navštívit sociálního kurátora příslušného úřadu městské části a ten
60
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propuštěnému vyplatí jednorázovou dávku mimořádné okamžité pomoci,
tato dávka může být poskytnuta nejvýše v hodnotě 1000 Kč.62 Dávku
mimořádné okamžité pomoci sociální kurátor vyplácí a eviduje.
Při rozhodování o příznání této dávky dávky spolupracuje sociální kurátor
s příslušným zaměstnancem obecního úřadu. Dále sociální kurátor klienty
může odkázat na úřady práce, kde si mohou zažádat o pomoc v hmotné
nouzi. Sociální kurátor při spolupráci s klientem sestaví určitý plán postupů,
který vede ke komplexnímu řešení klientovy situace a průběžně jej
s klientem vyhodnocuje.
„Informaci o propuštění klienta sociálního kurátora dostává
prostřednictvím tzv.hlášenek (hlášení změn a oznámení o nadcházejícím
propuštění osoby z výkonu trestu odnětí svobody), tyto hlášenky zasílá
Vězeňská služba ČR k rukám koordinátora péče o občany společensky
nepřizpůsobivé obecních úřadů obcí s rozšířenou působností.“63 Kurátor
ukládá hlášenky do spisů klientů a vede tak jejich evidenci. Hlášení změn
obsahuje jméno a příjmení odsouzeného, jeho datum narození, datum a čas
propuštění z VTOS, trvalé bydliště obviněného, komu se uvedené dává
na vědomí (tedy např. jméno koordinátora sociální prevence nebo sociálního
kurátora) a adresu věznice, ze které byl trestaný propuštěn. Formulář
o hlášení změn přikládám v příloze č. 1. Oznámení o nadcházejícím
propuštění osoby je souhrnný dokument, který obsahuje informace o všech
délkách trestu, druzích trestu, nástupu do věznice, důvod propuštění
odsouzeného, informace o odsouzeném, kam po VTOS půjde bydlet a také
celkové hodnocení odsouzeného. Příklad oznámení o nadcházejícím
propuštění osoby přikládám v příloze č. 2.
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Černíková a Markariusová mluví o „krizi prvního dne,“64 kdy se
propuštěný musí adaptovat na nové prostředí a může prožívat trauma
z náhlé změny. Sociální kurátoři mohou být jedinými, na koho se mohou
lidé odcházející z VTOS obrátit a sociální kurátor tak svou pomocí přispívá
k prevenci krize prvního dne.
Zda se opravdu resocializace u daného klienta povedla či ne lze vidět
až s odstupem časem a proto sociální kurátoři provádí „sociální šetření“65,
které se provádí v místě klientova bydliště a má informativní smysl.

4.2 NNO zaměřující se na resocializaci osob po VTOS
Dalším důležitým aktérem postpenitenciární péče jsou nestátní
neziskové organizace (dále jen NNO), které navazují na práci sociálního
kurátora. Dalo by se říci, že sociální kurátor odkazuje osoby po VTOS
na další sociální služby, především NNO, které jim mohou pomoci změnit
jejich nepříznivou situaci. V rámci NNO se jedná o služby poskytující
poradenství, azylové domy nebo terapeutické komunity. V poslední době se
NNO snaží naplňovat aktivity, které už Vězeňská služba nemůže vykonávat,
a to především v rámci přesahu z VTOS do běžného života. Klíčové jsou
hlavně registrované sociální služby s projekty zaměřenými na resocializaci
a prevenci recidivy propuštěných osob. Všechny věznice se snaží
spolupracovat s NNO a využívat nabídku jejich služeb pro své klienty.
Níže představím podrobněji tři nestátní neziskové organizace a služby,
které nabízejí. Jsou jimi NNO Rubikon centrum, Romodrom Pardubice
a Arcidiecézní Charita Praha se svým programem Al Paso.
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4.2.1

NNO Rubikon centrum
„Rubikon centrum je nestátní nezisková organizace již 19 let působící
v oblasti prevence kriminality a integrace lidí s kriminální minulostí zpět
do společnosti.“66 Cílem sdružení Rubikon centrum (dále jen Rubikon) je
začlenění lidí s trestní minulostí do společnosti a rozvoj jejich pracovních
schopností, vedoucí k jejich integraci na pracovní trh. Můžeme říci, že je-li
pracovní a sociální reintegrace jedince úspěšná, snižuje se tím i recidiva.
Kromě reintegrace se sdružení věnuje i osobám, které řeší různé finanční
problémy a zadluženost. NNO Rubikon nabízí následující služby: programy
pro zvýšení zaměstnanosti, programy k řešení zadluženosti, programy
k zvýšení efektivity alternativních trestů a vzdělávací a konzultační
služby.67 V rámci programů zvýšení zaměstnanosti se jedná o pracovní
poradenství, organizace pomáhá jedincům se záznamem v rejstříku trestů
najít vhodné zaměstnání, sestavit životopis nebo motivační dopis a připravit
se na pracovní pohovor. Jedním z programů Rubikonu je motivační
program, který je programem skupinovým, kde si klienti osvojují
dovednosti potřební k návratu na svobodu a na pracovní trh. Klienti se
v rámci tohoto programu učí jak zvládat zlost, agresivitu, jak řešit
mezilidské konflikty a v poslední řadě i to, jak se vyrovnat se svou
minulostí. Rubikon poskytuje i mobilní dluhové poradenství ve věznicích,
aby se situace týkající se dluhů vězněných mohla začít řešit už během doby,
kdy jsou ve VTOS. Mezi aktivity, které se realizují ve spolupráci
s Vězeňskou službou patří i motivační programy ZZ (Získej zaměstnání),
různé dílny k podpoře pracovních návyků, kurzy finanční gramotnosti
a řešení zadluženosti, individuální dluhové poradenství a besedy, které se
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zaměřují na kroky před a po propuštění lidí z VTOS. Rubikon si klade za cíl
pomáhat klientům nejen ve VTOS, ale seznamovat klienty i se službami,
které mohou využít po propuštění na svobodu. Po propuštění mohou klienti
navštívit pracovní agenturu Rubikon a také dluhovou poradnu. Kristýna
Makovcová tvrdí, že: „slyšet konkrétní příklady dobré praxe, kdy se
klientům se záznamem v rejstříku trestů daří s pomocí našich pracovníků
poradců

nalézt

pracovní

uplatnění,

před propuštěním dobrou motivací.“

68

může

být

pro

odsouzené

Do 13 věznic, které s Rubikonem

spolupracují, zasílá organizace aktuální pracovní nabídky, na které mohou
klienti s kriminální minulostí reagovat již ve VTOS, před blížícím se
propuštěním. Organizace Rubikon vydává brožuru s názvem První kroky
ke svobodě, která informuje propuštěné osoby o tom, co mohou v současné
době dělat, jaké služby mohou využít, na jaké dávky mají nárok a usnadní
jim tak první chvíle na svobodě po propuštění.
4.2.2

Romodrom Pardubice
„Občanské sdružení Romodrom realizuje v Pardubickém kraji
unikátní projekt podpory pracovního a sociálního začleňování osob
navracejících se z výkonu trestu odnětí svobody.“69 Tento program se
věnuje přímé práci s osobami již ve výkonu trestu a pokud se jedná osoby
s trvalým bydlištěm v Pardubickém kraji je zde snaha o kontinuálnost práce
a podpory i po propuštění. V rámci tohoto projektu se spolupracuje
i s rodinou a blízkými osobami odsouzeného. Cílem tohoto programu je
předcházet recidivě jedince a pracovat s jeho rodinou tak, aby se jedinec
snáze mohl resocializovat a měl pro to vytvořené příznivější podmínky.
Již ve VTOS se sociální pracovník snaží podporovat odsouzené v kontaktu
s rodinou. Po propuštění jedince na svobodu sociální pracovník dochází
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do rodin. Program usiluje především o motivaci klienta k práci, posílení
rodinných vazeb klienta, vylepšování komunikace s různými institucemi
(především s úřady), schopnost sebereflexe, rozvoj schopností a dovedností
ohledně hledání bydlení, zaměstnání, a především o lepší orientaci jedince
ve společnosti.70 Projekt je uskutečňován přímo ve věznici Pardubice, jedná
se tedy o přímou práci s vězni již během jejich VTOS. Projekt je financován
z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím projektu Lidské
zdroje a zaměstnanost.
4.2.3 Arcidiecézní Charita Praha - Program Al Paso
Arcidiecézní charita (dále jen ADCH) je církevním zařízením.
Posláním ADCH je pomoc lidem v nouzi, založená na principech odbornosti
a křesťanské lásky. V rámci Arcidiecézní charity se na Vysočině
uskutečňuje projekt Al Paso. Jedná se o terénní program. V rámci tohoto
programu dochází do rodiny sociální pracovník a pomáhá odsouzenému,
který se vrátil z VTOS odstraňovat bariéry, které mu brání při sociálním
začleňování, pomáhá lidem zprostředkovávat kontakt se společenským
prostředí a pomoc při vyřizování osobních záležitostí.71 Pracovník pomáhá
klientovi s aktivitami, které mohl během VTOS zapomenout, má nad ním
určitý dohled a může využívat i metody psychoterapie a tím předcházet
recidivě jedince. Další z aktivit, kterou sociální pracovník klientům nabízí,
je doprovázení na úřady, aby si klient mohl vyřídit potřebné doklady, podat
žádosti o přiznání dávek nebo hledat ubytování. Součástí programu je
i navázání kontaktu s rodinou. Tato terénní služba je pro klienty hodnotná
díky tomu, že klienti nemusí docházet do nějaké instituce, ale že sociální
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pracovník dochází přímo za klientem a pracuje s ním v jeho přirozeném
prostředí.
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5 Ilustrující část
5.1 Cíle ilustrující části
Cílem ilustrující části je na konkrétních kazuistikách ukázat, jak se
vydařila či nevydařila resocializace klientů sociálního kurátora, kteří byli
VTOS.
Cílem rozhovorů bylo získat informace od sociálních kurátorů
a sociální pracovnice, kteří s cílovou skupinou dlouhodobě pracují, jak oni
samotní vnímají situaci ohledně resocializace osob po VTOS a to hlavně
pokud se jedná o oblast služeb, které jsou zde v současnosti nabízeny lidem
propuštěným z VTOS. Rozhovory jsem se rozhodla udělat se sociálními
kurátory z toho důvodu, že oni jsou prvními, kdo se věnují práci s lidmi
po VTOS a jsou v kontaktu se sociálními pracovníky z vězení. Sociální
pracovnice se o resocializaci odsouzených snaží již během VTOS. Jedním
z dílčích cílů tedy bylo zjistit, jak v praxi funguje systém, který je popsán
v odborné literatuře.

5.2 Rozhovor s odborníky
Pro ilustrující část své práce jsem se rozhodla udělat rozhovor se
dvěmi sociálními kurátory z Městského centra sociálních služeb a prevence
Praha 1 s Mgr. Petrou Kakosovou, Dis. a PhDr. Pavlem Pěnkavou. Třetí
rozhovor byl veden s Mgr. Ivanou Hnídkovou, která pracovala dlouhou
dobu jako sociální pracovnice ve věznici v Pardubicích a nyní pracuje
na Generálním ředitelství Vězeňské služby ČR jako metodik oddělení
výkonu vazby a trestu.
5.2.1

Otázky – sociální kurátoři, sociální pracovnice

Otázky – sociální kurátoři
 Jaká je náplň vaší práce?
54

 Jaké konkrétní kroky v této oblasti v rámci své práce nejčastěji
provádíte?
 Jste v kontaktu s rodinami klientů, kteří jsou ve VTOS nyní, s kolika asi
a jaké máte zkušenosti?
 Spolupracujete v rámci své práce se sociálními pracovníky věznic?
Jak hodnotíte tuto spolupráci?
 Jakou část klientů po VTOS se podle Vašeho odhadu podaří bez větších
problémů zařadit do běžného života?
 Myslíte si, že lidé po VTOS stojí o nějakou formu pomoci?
Jakou nejčastěji?
 V čem vidíte obtížnosti navrácení klientů do jejich běžného života?
 Máte zkušenost s prací některých neziskových organizací působících
v této oblasti, se kterými a jak jste s nimi spokojen?
 Myslíte si, že je zde dostatek služeb, které se zaměřují na resocializaci
osob po VTOS?
 Co byste navrhoval pro zlepšení situace v této oblasti?
Otázky – sociální pracovnice
 Jaká je náplň vaší práce?
 Jaké konkrétní kroky vedoucí k úspěšné resocializaci v rámci své práce
používáte?
 V kolika procentech případů, jste v kontaktu s rodinou klienta, který je
ve VTOS a spolupracujete s ním? V čem je právě rodina nápomocná?
 Spolupracujete v rámci své práce se sociálními kurátory? Jak hodnotíte
tuto spolupráci?
 Máte představu kolika odsouzeným po výkonu trestu odnětí svobody se
povede navrátit se bez větších problémů zpět do jejich běžného života?
 Myslíte si, že lidé ve VTOS stojí o nějakou resocializaci?
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 V čem vidíte obtížnosti navrácení osob po VTOS zpět do jejich běžného
života?
 Myslíte si, že je zde dostatek služeb, které se na resocializaci zaměřují?
 Co byste navrhovala pro zlepšení situace v této oblasti?
5.2.2

Hlavní myšlenky rozhovorů se sociálními kurátory a se sociální
pracovnicí
Náplň práce – Sociální kurátoři i sociální pracovnice poskytují
určitou pomoc a podporu odsouzeným a propuštěným klientům. Sociální
pracovnice se snaží na klienty pozitivně působit, aby změnili své návyky
a postoje. „Velice obecně je to pomoc a podpora odsouzenému, aby vedl
po propuštění z výkonu trestu soběstačný život.“ Sociální kurátoři následně
po propuštění z VTOS nabízí odsouzeným podporu a pomoc k zorientování
se v nelehké životní situaci. „Pomáhám jim se zorientovat se v celém
systému pomoci a zároveň se jim snažím pomoci nějak psychicky
a podporuju je.“
Vytvoření vztahu – Aby bylo možné se pokusit o resocializaci klienta
je potřeba získat jeho důvěru. Sociální pracovnice uvedla toto: „Základem je
vytvoření

vztahu

s odsouzeným

a

především

ochota

odsouzeného

spolupracovat.“ Pokud je mezi klientem a sociálním pracovníkem vytvořen
vztah je možné mnohem lépe spolupracovat a mimo jiné zmapovat i jeho
osobní a rodinnou anamnézu.
Konkrétní vykonávané činnosti vedoucí k resocializaci –
U sociálních kurátorů se jedná o shánění dokladů pro odsouzené,
zprostředkování kontaktu s dalšími organizacemi a podpora v hledání
zaměstnání. „Jde hlavně o umožnění klientům, aby měli co nejméně
problémů.“ Sociální pracovnice uvedla, že podle ní je potřeba získat
klientovu důvěru, abychom se jej mohli pokusit resocializovat. „Následuje
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zmapování rodinné a osobní anamnézy, zjišťování problémů, analýza rizik
a potřeb. Následně si stanovíme plán spolupráce a pomoci.“
Kontakt s rodinou - Bylo by ideální kdyby klienti i samotní sociální
kurátoři a sociální pracovnice mohli v kontaktu s rodinou být, ale ve většině
případů mají klienti kontakt s rodinou narušený. „Osobně funkční rodinné
zázemí, které má snahu pomoci, považuji za základ případné změny.“ Stává
se, že sociální kurátoři rodiny osloví, ale ty nemají zájem spolupracovat.
Spolupráce mezi kurátory a sociálními pracovníky – Sociální
kurátoři vidí spolupráci mezi nimi a sociálními pracovníky ve vězeních jako
dobrou a fungující a shodují se na tom, že právě tato spolupráce přispívá
ke kontinuálnosti sociální práce. Sociální pracovnice říká, že v současné
době jejich spolupráce není ideální, ale pracuje se na jejím zintenzivnění
a zkvalitnění. „Sociálního kurátora považuji za gestora kontinuání sociální
práce. Dá se říci, že řadu odsouzených provází resp.spolupracuje s nimi
před nástupem do VT, během VT i po jeho propuštění.“
Jaké části klientů se podaří zařadit – V této oblasti příliš neexistuje
zpětná vazba. Lidé na ulici mají nějaký problém a proto je těžké je zcela
a bez problémů zařadit do běžného života. Je tudíž lepší mluvit o integraci
alespoň na nějakém stupni. „Je to těžké posoudit v časovém horizontu, někdy
se osoby po VTOS usadí v prvních dvou letech po propuštění a zdá se, že se
nějakým způsobem do běžného života zpět zařadili, ale pak se ukáže, že to
tak vlastně nebylo, protože se něco pokazilo.“ Podle odhadů sociálních
kurátorů se však jedné třetině klientů podaří „tak nějak navrátit“.
Běžný způsob života – U klientů, kteří se vyskytují jak ve VTOS, je
těžké mluvit o běžném způsobu života ve smyslu, jak ho chápe většinová
společnost. Běžným způsobem života obvykle rozumíme, že daný člověk
bydlí v místě svého trvalého bydliště, má práci a dokáže uspokojit potřeby
své rodiny. Avšak „pro někoho je běžný způsob života, že bydlí na ubytovně,
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pracuje jako pomocný stavební dělník, vydělá si tolik peněz, aby to pokrylo
jeho náklady, a může relativně fungovat, bez závislosti na další pomoci.“
Tohle je běžný způsob života, kterého můžeme docílit u lidí, kteří byli
ve VTOS.
Pomoc po VTOS – Klienti zcela jistě stojí o pomoc, především
o pomoc materiální, finanční a podporu při hledání zaměstnání. „Vždycky to
začíná velkýma věcma, kdy by klienti hned po propuštění, okamžitě chtěli
bydlení, práci a když vidí, že to nejde, tak začnou slevovat ze svých nároků.“
Stává se, že klienti chtějí věci, které jim kurátoři nemohou splnit.
Zájem odsouzených o resocializaci – Je značně individuální, zda
odsouzení o resocializaci stojí. „Pokud je odsouzenému ve VT sestaven
program zacházení na míru a je zapojen do příslušlých aktivit, vykazuje
řada z nich záhem a ochotu na sobě pracovat.“
Obtížnosti navrácení do běžného života
Problém v klientech – „V první řadě to jsou ti lidi sami, ten problém
je patologie.“ Jedná se o jejich nedostatečné sociální kompetence i labilitu.
Klienti mají často zkreslený pohled na to, jak bude pokračovat jejich život
po propuštění. „Výsledkem pak může být zklamání, rezignace a další
selhání.“ Zároveň nejsou dostečně trpěliví a pomoc by chtěli ihned. Nebývá
neobvyklé, že se klienti uchýlí k opětovnému páchání trestné činnosti.
Kumulace problémů – „Během výkonu trestu může dojít k zpřetrhání
sociálních vazeb, ztrátě bydlení, ztrátě zaměstnání, nárůstu dluhů.“ Dalo by
se říci, že odsouzený se dostává do začarovaného kruhu, odkud není úniku,
výsledkem pak často bývá klientova rezignace.
Bydlení – V mnoha případech je jen malá pravděpodobnost, že když
se klient vrátí z VTOS je pro něj k dispozici nějaké bydlení. Následně,
pokud se nějaké bydlení najde, je potřeba, aby si klient našel práci nebo
brigádu, aby měl z čeho bydlení financovat.
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Finance – „Obtíže vidím hlavně v nemožnosti mít nějaké finanční
prostředky do začátku, nějakou rezervu, málokdo si z VTOS nějaké peníze
přinese a tudíž, když je na nule, tak se mu na svobodě začíná těžko.“ Navíc
jak již bylo zmíněno v předchozím bodě, pokud klienti o brigádu přijdou,
nemají dostatek financí na to, aby mohli své bydlení financovat, skončí
na ulici a vše začíná znovu.
Systém – „Když se najde nějaká ubytovna, naši klienti musejí další
dva měsíce čekat na přiznání doplatku na bydlení.“ U klientů, kteří nemají
žádné jiné možnosti ubytování ani získání prostředků je obtížné je
přesvědčit je k trpělivosti, že když dva měsíce počkají, vše potřebné získají.
Společnost – Je třeba změnit pohled společnosti, aby ti, kdo se vrací
z VTOS měli možnost najít si zaměstnání a nenacházeli se jen „na okraji
společnosti“. Aby necítili, že jsou těmi, se kterými nikdo nechce mít nic
společného. Klient vnímá postoj odsouzení ze strany společnosti a nebývá
neobvyklé, že se rozhodne raději se společností nekomunikovat.
Spolupráce s NNO
Sociální pracovnice se domnívá, že lidé, kteří jsou ve VTOS nejsou
skupinou o kterou by NNO projevovaly zájem, jsou zde sice služby, které
nabízí pomoc při začlenění vězněných osob do společnosti, ale „málo z nich
zajišťuje komlexní péči.“
Sociální kurátoři si myslí, že v Praze je po propuštěné z VTOS
dostatek služeb, mimo Prahu je to ovšem problém. „Pokud organizace
dělají nějakou práci, tak s nimi musíme spolupracovat, protože klient je
jeden a dostává se do situací, kdy potřebuje pomoc ze všech stran.“
V MMCSSP mohou sociální kurátoři poskytnout klientům poradenství
a odkázat je na další služby, ale nemohou jim poskytnout ubytování nebo
stravu, které může poskytnou Naděje. Dalo by se říci, že s organizacemi se
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kterými kurátoři pracují už dlouho je spolupráce fungující, ví co organizace
poskytují a co mohou klientům nabízet.
Návrhy na zlepšení – Ke zlepšení situace by přispělo, kdyby zde
bylo:
Více organizací – Klientů stále přibývá, nepribývá však dostatečné
množství pracovníků a organizací. Například organizace Rubikon sice
poskytuje dluhové poradenství, ale objednávací lhůta je měsíc a půl, neboť
organizace nemá dostatečné množství pracovníků.
Více sociálních kurátorů – „Já sama vnímám, že by klienti
potřebovali abych se jim věnovala více, ale nejde to, takže kdyby bylo více
na výběr, počet lidí by se třeba rozdělil i mezi jiné organizace a nemuseli by
jsme vše dělat jen my.“ Pokud by tedy bylo více sociálních kurátorů měli by
více času na individuální práci s klienty, navíc by mohli klienty
i doprovázet. Lidé, kteří se ocitli na okraji potřebují někomu věřit. „Takže
asi více té individuální práce, která by pomohla klientům získat k nám více
důvěry.“
Podporované zaměstnávání – Bylo by vhodné, aby klienti měli více
možností si vydělat finanční prostředky. K tomu by pomohlo, aby zde bylo
více agentur, které se na podporované zaměstnání zaměřují.
Lepší přístup společnosti - „Dříve byl program, kdy každý, kdo
zaměstnal osoby po VTOS, mohl mít nějaké úlevy na dani, ale stejně nikdo
moc neprojevil zájem.“ Kurátoři si jsou vědomi, že poptávka po zaměstnání
pro jejich klienti, kteří jsou propuštění z VTOS je mnohem větší než
nabídka, kterou organizace poskytují.
Více ubytoven
Větší spolupráce – „Ke zlepšení by bezesporu vedla efektivní
spolupráce a vzájemná informovanost všech aktérů, kteří se na pomoci
s návratem odsouzených zpět do běžného života podílejí.“ Je třeba si znovu
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uvědomit, že s jedním klintem pracuje více subjektů, pro jejichž spolupráci
by byla vzájemná propojenost prospěšná.
Otevřenost vězeňského systému – „Důvodem menšího zájmu může
být cílová skupina sama a její neznalost.“ Pokud by byl vězeňský systém
více otevřený mohl by se i pohled společnosti na odsouzené změnit.
Úplné přepisy rozhovorů se sociálními kurátory přikládám v příloze č.
3, úplný přepis rozhovoru se sociální pracovnicí v příloze č. 4.
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5.3 Kazuistiky
Veškeré podklady pro kazuistiky jsem čerpala v MCSSP na Praze 1.
Klienty MCSSP jsou lidé bez domova a pro potřebu získání kazuistik jsem
se zaměřila na klienty, kteří pobývali v ústavním zařízení (VTOS,
psychiatrická léčebna).
5.3.1

Data získaná z kazuistik
Z uvedených kazuistik vyplývá, že úspěch resocializace závisí
na samotné účasti klienta na tom jak je motivovaný něco změnit a co on sám
je proto schopnen a ochoten pro změny udělat. Už na začátku můžeme vidět
jistou snahu samotných klientů něco změnit a to na základě toho,
že navštívili sociálního kurátora a navázali s ním spolupráci. Pokud klienti
začnou navštěvovat sociálního kurátora, vnímáme to jako určitý stupeň
snahy o reintegraci těchto lidí bez domova do společnosti.
Všichni uvedení klienti byli lidmi bez domova, navíc měli záznam
v trestním rejstříku, což je kumulace dvou znaků nezaměstnatelnosti,
ale vidíme, že i přes tyto dva znaky se těmto klientům povedlo zaměstnání
najít. Sociální kurátoři pomohli klientům vyřídit potřebné doklady, poskytli
jim potřebné poradenství a pomohli jim začít nový život. Dále se i
za pomoci rodiny (u pana Š. a pana M.) podařilo motivovat klienty k určité
změně. Konkrétně pan M. měl motivaci překonat se svou závislost, protože
se mohl vrátit domů. Pan Š. mohl znovu vídat svoje děti, klienti věděli,
že pokud něco změní, něco tím získají.
Na uvedených kazuistikách je zřetelně viditelné, že práce, kterou si
klienti našli za pomoci sociálního kurátora, jim otevřela dveře k finančním
prostředkům a nalezení si bydlení. Dá se říci, že každý z těchto uvedených
klientů se na určitém stupni resocializoval – měl práci, bydlení a měl
zajištěné životní potřeby. Velkou zásluhu na resocializaci měl samozřejmě
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sociální kurátor, který to s klienty nevzdával a snažil se je neustále
motivovat.
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6 Závěr
Obsahem práce bylo popsat proces resocializace v rámci výkonu
trestu a po něm a představit výkon trestu jako rizikový faktor
bezdomovectví. Na základě literatury, rozhovorů i kazuistik bylo zjištěno,
že nejdůležitějším faktorem sloužícím k resocializaci odsouzeného je
pracovní aktivita. Práce jednak vede k tomu, že si odsouzení osvojují
pracovní návyky, ale zároveň si i mohou uvědomovat skutečnou hodnotu
peněz. Ze čtyř uvedených kazuistik vyplynulo, že pokud se klientům podaří
si po VTOS najít práci, ať již za pomoci sociálního kurátora nebo nějaké
NNO je to obrovským krokem vpřed k úspěšné resocializaci. U klientů,
kterým se povedlo znovu navázat vztahy s rodinou, byla vyšší motivace
k tomu něco změnit, měli důvod pro své úsilí, věděli, že na ně po VTOS
někdo čeká a chtěli tak začít po propuštění z VTOS nový život.
Na základě rozhovorů se sociálními kurátory jsem zjistila, že je spíše
vyjímkou, že klienti stále komunikují se svou rodinou. V rámci kontinuální
sociální práce by určitě mohla být lepší spolupráce mezi sociálními kurátory
a sociálními

pracovníky ve věznicích. Toto

ovšem

vidím

jako

problematické, neboť obě strany na tuto spolupráci vzhledem ke své
vytíženosti nemají tolik času, kolik by bylo potřeba. Díky rozhovorům se
sociálními kurátory jsem si uvědomila, že je třeba považovat i menší
úspěchy v resocializaci za velké, protože mluvíme o klientech, kteří
většinou nemají jen jeden problém a je těžké jim pomoci ve všech oblastech.
Celému systému by pomohlo, kdyby zde bylo více sociálních kurátorů
a každý z nich by se pak mohl mnohem více zaměřit na individuální práci
s jednotlivými klienty. Celá kontinuální sociální práce stojí na důvěře mezi
pracovníkem a klientem, jenže k vybudování důvěry je potřeba čas, který
pracovníkům chybí. Je třeba najít cestu ze začarovaného kruhu a změnit
mínění společnosti, aby odsouzené neviděla jen jako lidi na okraji,
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ale aby se našly společnosti a organizace, které těmto lidem nabídnou práci.
Zároveň je třeba i propuštěným ukazovat jejich reálné možnosti
po propuštění. Mimo Prahu je potřebné, aby zde bylo více organizací, které
se věnují práci s lidmi po VTOS s lidmi, kteří potřebují zajistit základní
životní potřeby. Bylo by vhodné, aby péče byla komplexnější a vznikaly
NNO, které s odsouzenými budou pracovat komplexně, tedy již během
VTOS a vytvoří tak určitý most směrem k životu po propuštění.
V určitém smyslu by pomohlo kdyby zde existovala i určitá
„poresocializační péče,“ kdy by někdo již resocializované jedince v určitém
smyslu kontroloval, zda se jim opravdu podařilo se znovu zařadit
do společnosti, protože všechno ukáže až čas. Situace kdy si člověk, který
opustil VTOS najde práci, bydlení a jsou zajištěny jeho hlavní potřeby
neznamená, že to tak bude fungovat i nadále. Díky takovýmto kontrolám by
se mohlo zabraňovat i opětovnému spáchání trestného činu. Jednalo by se
tedy o určitý dohled, kdy by pracovník, který by jej zajišťoval, mohl
odsouzeným pomáhat, pokud by nějakou další pomoc potřebovali.
Úplným závěrem bych chtěla říci, že sociální kurátoři i sociální
pracovnice se ve většině bodech na problematické resocializaci shodli.
Odborníci, stejně jako já, vidí, že k tomu, aby resocializace mohla být
úspěšnější, je třeba překonat bariéru na trhu práce pro odsouzené i pro
propuštěné a uvědomit si, že se trh musí chovat daleko více ekonomicky.
Společnost se čím dál více setkává s problémem, že nikdo nechce vykonávat
nekvalifikovanou práci a tato práce by pro vězněné a propuštěné lidi byla
výbornou variantou. Vězněné osoby by dostaly šanci a navíc by vyplňovaly
mezeru na trhu práce a odpovídaly tak na aktuální poptávku na trhu práce.
Určitě by také pomohlo, kdyby u věznic mohlo vznikat více středisek,
ve kterých by si mohli odsouzení dodělat výuční list a zvýšit tím svou
kvalifikaci.
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8 Seznam zkratek
ADCH = arcidiecézní charita
ID = invalidní důchod
MCSSP = městské centrum sociálních služeb a prevence
NNO = nestátní neziskové organizace
PMS = probační a mediační služba
VT = výkon trestu
VTOS = výkon trestu odnětí svobody
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10.3 Příloha č. 3 – Úplný přepis rozhovorů se sociálními kurátory
Rozhovor se sociálním kurátorem PhDr. Pavlem Pěnkavou:
Jaká je náplň vaší práce?
Sociální kurátor zprostředkovává nebo poskytuje služby, které
nějakým způsobem garantuje stát nebo obec, protože trh se službami, který
zde mají klienti k dispozici je hodně segmentovaný. Jsou zde služby jako
např. Naděje, kde klienti mohou využít poradenství, dostat ošacení nebo
jídlo, ale není tady nikdo, kdo by služby zastřešoval a od toho je zde obec,
která prostřednictvím kurátora poskytuje služby, které nikdo jiný dělat
nemůže, administrativa, jednání s úřady. Pro komunikaci s úřady je lepší
i důvěryhodnost sociálního kurátora než NNO. NNO dělají programy, které
úřady dělat nemůžou a nemají na to ani kapacitu. Vše s čím klient přijde,
tak mu sociální kurátoři mohou poradit, pomoct nebo zprostředkovat
někoho, kdo jim pomůže. Dalo by se říct, že kurátoři zde fungují jako
zprostředkovatelé, kteří v regionu mají přehled a nabízí nebo poskytují
klientům pomoc. Služby kurátorů by měly komplexně reagovat na potřeby
klientům, kurátoři služby buď zprostředkují nebo poskytnou. Klienti si sami
většinou kurátory vyhledají podle místa svého trvalého bydliště a my si
nemůžeme klienty vybírat.
Jaké konkrétní kroky v této oblasti v rámci své práce nejčastěji
provádíte?
Nejčastěji se jedná o shánění dokladů, zprostředkovávání dávek
hmotné nouze, i když to vlastně moc nefunguje, protože klienty akorát
odkazujeme

na

úřady

práce.

Zprostředkování

kontaktu

s různými

organizacemi – př. Probační a mediační službu pro klienty, kteří přišli
z VTOS, doručování pošty ke kurátorovi nebo úschova věcí u nás. Nebo
zprostředkováváme zdravotní prohlídky přes Naději pro lidi, kteří nastupují
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do práce. Jde hlavně o umožnění klientům, aby měli co nejméně problémů,
jde o zařazení jen na určitém stupni, asi bych nemluvil o reintegraci úplné,
to asi ani nejde.
Jste v kontaktu s rodinami klientů, kteří jsou ve VTOS nyní,
s kolika asi a jaké máte zkušenosti?
Jsme v kontaktu, ale jen s malou částí. Pokud někoho mají a udržují
s ním kontakt, musí být ten člověk sociálně schopný nebo je to rodina, která
projeví zájem a někdy ten zájem klient nejeví. Bylo by ideální, kdyby
kurátoři mohli s rodinou neustále spolupracovat. Většina odsouzených je
bezdomovců a ti mají obecně problém se vztahama. Výsledek toho je,
že když rodinu má, tak s nimi většinou vůbec neudržují kontakt. A ani moc
nechtějí

s nimi

spolupracovat,

pokud

ano,

jedná

se

především

o prvotrestané osoby, u těch dlouhodobě trestaných nebo recidivistů i oni
sami říkají, aby kurátor neplýtval časem a svou práci na nějakém
zprostředkování kontaktu. Pokud nějaká rodina je, jsou tam většinou takové
rozkoly, nenávratné. V některých případech dokonce souvisí trestná činnost
s rodinou, klienti tam páchali trestnou činnost, jedná se o velké tragédie
a neštěstí. Ale dá se říct, že je kontakt s rodinou je spíše výjimečný. Dříve
byla spolupráce lepší, když nebylo tolik osob bez přístřeší, šlo to snáž,
protože jsme na to i my měli více času. Jeden problém je výkon trestu
a druhý je bezdomovectví, i když se navzájem prolínají, není to totéž. Jestliže
je člověk bezdomovec a páchá trestnou činnost, můžeme vidět vztahovou
neschopnost. Tito lidé nejsou moc schopní s ostatními soužít, budovat
vztahy, být socializovaným člověkem. Spolupráce s rodinami je okolo 10%,
pokud budu hodně optimistický. Pokud spolupráce s rodinou je, tak se něco
děje, kontakty nevyschly. Může dojít k pro nás nepochopitelnému rozchodu
těch lidí, cítí k sobě nenávist a nemají důvod k tomu, aby to dávali
dohromady, jedná se hlavně o pokrevní vztahy, ty jsou pro ně nejobtížnější.
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Spolupracujete v rámci své práce se sociálními pracovníky
věznic? Jak hodnotíte tuto spolupráci?
Ano spolupracujeme s nimi často. Tuto spolupráci hodnotím jako
dobrou a průběžně fungující, samozřejmě jako všechno je to o lidech,
jak z naší tak z jejich strany.
Jaké části klientů po VTOS se podle Vašeho odhadu podaří bez
větších problémů zařadit do běžného života?
Tak to si myslím, že nejsem schopný říct, protože běžný způsob života
to by jsme museli říct, co to znamená. Podle mě běžný způsob života
znamená, že člověk bydlí v trvalém bydlišti, má stabilní práci, která mu
uspokojuje potřeby, má rodinu. Myslím si, že jsme schopní naše lidi
integrovat jen na určitém stupni, jak jsem říkal na začátku. Pro někoho je
běžný způsob života, že bydlí na ubytovně, pracuje jako pomocný stavební
dělník, vydělá si tolik peněz, aby to pokrylo jeho náklady a může relativně
fungovat, bez závislosti na další pomoci, tento člověk je zajištěný, ale ne
trvale. Tohle je podle mě dosažitelný stupeň resocializace a to se dá
u většiny klientů docílit. Vlastně tím, že většinou klienti, když nepotřebují
naše služby, už nepřijdou, tak nevíme zda se jim povedlo se resocializovat.
Jasně, že za celou dobu mé praxe se mi párkrát stalo, že se mým klientům
podařilo resocializovat, ale nebyli to ti, kdo se živili jen trestnou činností.
Většinou se jednalo o klienty z rodin, kdy mě rodina urgovala, abych jej
navštěvoval, a pak se stalo, že ten člověk přišel, že nechce dávku, ale chce
mi říct, že je venku z VTOS a už o něm neuslyším. Musíme si uvědomit,
že pracujeme s lidma, které nejde změnit, do určité míry je můžeme
ovlivňovat, že je ochráníme.
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Myslíte si, že osoby po VTOS stojí o nějakou formu pomoci?
Jakou nejčastěji?
To rozhodně, ale znovu je potřeba to rozlišovat. Jsou lidi, kteří jsou
prvotrestaní a ty hodně o pomoc stojí, ale zároveň po nás chtějí věci,
které nemůžeme splnit. Samozřejmě si nejčastěji klienti, kteří se vracejí
z výkonu trestu říkají o peníze, protože hodně z nich ví, že uplatnění
po výstupu z výkonu trestu je složité. Já musím klientům neustále
vysvětlovat, že neumím nadlidské věci, protože většinou po mně chtějí jen
věci, které nemůžu udělat. Vždycky to začíná velkýma věcma, kdy by klienti
hned po propuštění, okamžitě chtěli bydlení, práci a když vidí, že to nejde,
tak začnou slevovat ze svých nároků.
V čem vidíte obtížnosti navrácení klientů zpět do jejich běžného
života?
V první řadě to jsou ti lidi sami, ten problém je patologie. Ať už je
o těch sociálních kompetencích, labilitě. Druhá věc je ten celý systém
společnosti, veřejné mínění a příležitosti těm lidem nabídnout bydlení,
které si můžou dopřát. Když se najde nějaká ubytovna, naši klienti musejí
další dva měsíce čekat na přiznání doplatku na bydlení. Občas mám pocit,
že více než něco pro lidi děláme, tak je udržujeme ve stavu, aby nebyli
demotivovaní v tom, že budou mít více možností než normální člověk. Stává
se i to, že klienti přijdou a řeknou, že budou čekat do chvíle než z nás něco
nekápne .Nechci říct, že těm lidem nemůžeme pomoci, můžeme.
Máte

zkušenost

s prací

některých

neziskových

organizací

působících v této oblasti, se kterými a jak jste s nimi spokojen?
Jako dalo by se říct, že máme vesměs dobré zkušenosti.
S organizacemi se kterými spolupracujeme dlouhodobě a jsou tady
78

už zaběhlé, žádné problémy nemáme. Jedna věc, co mi vadí je, že i samy
organizace k nám posílají lidi a říkají jim, co pro ně můžeme udělat,
i když je to nereálné, ale to se týká spíše jedinců. Pokud organizace dělají
nějakou práci, tak s nimi musíme spolupracovat, protože klient je jeden
a dostává se do situací, kdy potřebuje pomoc ze všech stran. My například
nemůžeme poskytovat ubytování, které má Naděje.
Myslíte si, že je zde dostatek služeb, které se zaměřují na
resocializaci osob po VTOS?
To je složité, pokud se jedná o klienty Prahy, tak řeknu ano, ale pro ty
mimopražské, tak je to nevyhovující.
Co byste navrhoval pro zlepšení situace v této oblasti?
To je teď téma Ministerstva spravedlnosti, které chce vytvořit nějaký
systém pro lidi, kteří jsou podmínečně propuštěni. Jedna věc je tady to,
co my jako organizace můžeme dělat a druhá věc je, jaké společnost vytvoří
podmínky pro fungování. I úředníci na ministerstvech mohou být otevření,
ale mohou narazit na odpor a nepochopení společnosti. Dříve byl program,
kdy každý, kdo zaměstnal osoby po VTOS, mohl mít nějaké úlevy na dani,
ale stejně nikdo moc neprojevil zájem. Řekl bych, že poptávka je větší než
nabídka. Já to vidím, že musí být komplexní přístup společnosti k tomu
člověku.

Rozhovor se sociální kurátorkou Mgr. Petrou Kakosovou, Dis.:
Jaká je náplň vaší práce?
Náplní mojí práce je pomoc a zorientovat se lidem, kteří se ocitli
na ulici v nějaké obtížné rodinné nebo finanční situaci. Pomáhám jim se
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zorientovat se v celém systému pomoci a zároveň se jim snažím pomoci
nějak psychicky a podporuju je.
Jaké konkrétní kroky v této oblasti v rámci své práce nejčastěji
provádíte?
Pomoc s hledáním zaměstnání, máme kontakty na agentury,
které zaměstnávají lidi, kteří mají záznam v rejstříku trestů. Pomoc
s ubytováním, pokud o to klienti žádají. Pomoc s navázáním i rodinných
kontaktů a s přáteli. Poskytujeme i materiální pomoc. Někdy je to i přímo to,
co si klienti řeknou a v tu danou chvíli potřebují.
Jste v kontaktu s rodinami klientů, kteří jsou ve VTOS nyní,
s kolika asi a jaké máte zkušenosti?
Spolupráce s rodinou je spíš menší, ale máme tady takovou zkušenost.
Pokud rodina spolupracuje, je to většinou dobrá zkušenost, rodina když má
zájem, tak to pomůže. Stalo se nám několikrát, že jsme rodinu klienta,
který byl ve VTOS oslovili, ale z rodiny jsme neviděli žádný zájem. Takže je
to takové, že přístup k rodině máme, ale není tam žádná spolupráce. Asi
bych řekla, že je větší procento situací, kdy rodina zájem vůbec nemá.
Určitě klienti pomoc z rodiny mají, ale to nejsou naši klienti, protože rodina
jim pomůže se vším zařizováním. K nám dochází lidé, kteří pomoc z rodiny
nemají a potřebují nás, abychom jim zašli na úřad. Ale odhadem s námi
spolupracuje asi 12%.
Spolupracujete v rámci své práce se sociálními pracovníky
věznic? Jak hodnotíte tuto spolupráci?
Ano, spolupracujeme s nimi, spoustu našich klientů je ve VTOS,
a tak je tato spolupráce potřebná. Já osobně tuto spolupráci hodnotím velmi
kladně.
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Jaké části klientů po VTOS se podle Vašeho odhadu podaří bez
větších problémů zařadit do běžného života?
To je těžké říct. Je to těžké posoudit v časovém horizontu, někdy se
osoby po VTOS usadí v prvních dvou letech po propuštěním a zdá se, že se
nějakým způsobem do běžného života zpět zařadili, ale pak se ukáže, že to
tak vlastně nebylo, protože se něco pokazilo. Je otázkou jestli se naši klienti
můžou vrátit do běžného života. Ale myslím si, že tak třetině klientů se
podaří, tak nějak navrátit.
Myslíte si, že osoby po VTOS stojí o nějakou formu pomoci?
Jakou nejčastěji?
Určitě o nějakou formu pomoci stojí. Nejčastěji potřebují nějakou tu
materiální, finanční pomoc, pomoc s bydlením a se zaměstnáním.
V čem vidíte obtížnosti navrácení klientů zpět do jejich běžného
života?
Obtíže vidím hlavně v nemožnosti mít nějaké finanční prostředky
do začátku, nějakou rezervu, málokdo si z VTOS nějaké peníze přinese
a tudíž, když je na nule, tak se mu na svobodě začíná těžko. Další co vidím,
je bariéra ve společnosti, kdy jsou odsouzení vnímaní jako tamti nebo oni se
kterýma nikdo nic nechci mít společného. Odsouzený, kterému pak něco
nejde obviňuje společnost, že ta za to může, a pak může mít tendenci vše
vzdávat a radši se společností nekomunikovat. Často bývá problémem
i netrpělivost klientů, kdy by všechno chtěli ihned. Z neúspěchu klienta může
být až naprosté selhání i ve formě opětovné páchání trestné činnosti.
Navíc je opravdu malá šance na to, že když se osoba navrátí z VTOS bude
tady pro něj nějaké dostupné bydlení, práce a že to všechno vyjde. Ale je to
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takový začarovaný kruh, že i když najdeme nějakou ubytovnu, může selhat
brigádu, a pak ten člověk nemá z čeho zaplatit ubytovnu a skončí znovu
na ulici.
Máte

zkušenost

s prací

některých

neziskových

organizací

působících v této oblasti, se kterými a jak jste s nimi spokojena?
Máme zkušenosti s Rubikonem, který nabízí zaměstnávání osobám
po VTOS, dále nabízí i dluhové poradenství. Pak znám teda organizaci
Za branou, která pomáhá lidem tím, že dělají skupinové terapie pro klienty
a pracuje i s rodinami trestaných osob, kteří byli ve VTOS. Dále Lighthouse
spolek a Probační a mediační služba. My nejvíce tedy spolupracujeme
i s Nadějí – posílají např. balíčky osobám, které jsou ve VTOS a nabízejí
osobám propuštěným z VTOS ubytování, Charitou. Do detailu všechny tyhle
organizace neznám, tak nemůžu hodnotit vše, ale moje osobní spolupráce
s jmenovanými organizacemi funguje, už jsem si zvykla co organizace
poskytujou a vím, že jejich služby můžu našim klientům nabízet. Například
Rubikon, když někoho objednávám na dluhové poradenství, tak mají měsíc
a půl objednávací lhůtu, což je strašně nešikovné. Takže pokud bych mohla
něco navrhnout, tak aby kapacitně navýšili své stavy pracovníků. Jinak by se
dalo říct, že s ostatníma neziskovkama vycházíme dobře, ale dovedla bych si
představit, že zde jich zde bude ještě více. Já sama vnímám, že by klienti
potřebovali abych se jim věnovala více, ale nejde to,takže kdyby bylo více
na výběr, počet lidí by se třeba rozdělili i mezi jiné organizace a nemuseli
by jsme vše dělat jen my. Navíc by teda asi bylo dobré, kdyby zde bylo více
agentur zaměřujících se na podporované zaměstnání, kde by si klienti měli
možnost něco vydělat.
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Myslíte si, že je zde dostatek služeb, které se zaměřují na
resocializaci osob po VTOS?
Mně přijde, že já mám z čeho vybírat, když hledám nějaké služby
pro naše klienty. Ale myslím si, že klienti chtějí jen ty hmotné věci,
to znamená, že si mnohem radši vydělá nějaké peníze na jídlo. Takže se
budu muset opakovat, ale více bych podpořila projekty na zaměstnávání
osob po výkonu trestu. Jde o to, že to, co nejvíce chtějí, je práce a peníze.
Co byste navrhovala pro zlepšení situace v této oblasti?
Určitě to, aby zde bylo více sociálních kurátorů, já bych pak mohla
věnovat více času práci s klienty, mohla bych je i někam doprovázet třeba
například do Rubikonu na to dluhové poradenství. Myslím si, že by to
pomohlo kdyby jsme měli na klienty více času. Já osobně bych to velice
ocenila. I když je pak zase otázka, jestli by klienti sami tuhle pomoc ocenili
a chtěli by ji. Ale zrovna dneska tady byl jeden klient, který chtěl abych
s ním do toho Rubikonu šla, ale já nemám kdy. Takže asi více té individuální
práce, která by pomohla klientům získat k nám více důvěry. Myslím, že lidé
na ulici potřebují taky někoho, komu mohou věřit. Navíc by to vedlo třeba
k jejich větší zodpovědnosti, k dodržování termínů. Já bych vyhověla
klientovi a on pak zase mně a navzájem by to hezky fungovalo. Pak taky aby
tady bylo více ubytoven, hlavně teda ne těch komerčních a více možností
k zaměstnání

našich

klientů
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10.4 Příloha č. 4 - Úplný přepis rozhovoru se sociální pracovnicí
Jaká je náplň vaší práce?
Velice obecně je to pomoc a podpora odsouzenému, aby vedl
po propuštění z výkonu trestu soběstačný život. V praxi to znamená
prostřednictvím komplexního sociálně výchovného působení přispět
ke změně

postojů a návyků, které ho vedly k páchání trestného činu.

Základem je ovšem to, zda odsouzený chce spolupracovat, pomoc a podporu
přijmout, změnit svůj dosavadní způsob života. Odsouzeným pomáháme
orientovat se v sociálních systémech, systémech práva, psychologie,
zprostředkováváme kontakt se společenským prostředím, garantujeme
kontinuální sociální práci.

Velmi často poskytujeme i krizovou pomoc.

Odsouzeným pomáháme i v adaptaci na vězeňské prostředí, intenzivněji
u prvotrestaných. Sociální pracovník má taxativně vymezeny úkoly
ve vnitřním předpisu.
Jaké konkrétní kroky vedoucí k úspěšné resocializaci v rámci své
práce používáte?
Vaše otázka dle mého názoru souvisí s předchozí. Základem je
vytvoření

vztahu

s odsouzeným

a

především

ochota

odsouzeného

spolupracovat. Aby bylo možné se pokusit o resocializaci (dle mého názoru
u dospělého člověka není zcela možná), je potřebné získat jeho důvěru,
což ve vězeňském prostředí není jednoduché. Následuje zmapování jeho
rodinné a osobní anamnézy, zjišťování problémů, analýza rizik a potřeb.
Následně si stanovíme plán spolupráce a pomoci.
V kolika procentech případů jste v kontaktu s rodinou klienta,
který je ve VTOS a spolupracujete s ním? V čem je právě rodina
nápomocná?
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Statistiku kontaktů s rodinou svých klientů si nevedeme, neumím Vám
procentuálně vyjádřit počet případů. Ostatně při počtu odsouzených,
připadajících na jednoho sociálního pracovníka, množství administrativy
související s jeho prací a dalších úkolů, by to nebylo možné. Z vlastní
zkušenosti Vám mohu sdělit, že většina mých klientů měla kontakty
s rodinou narušeny. V těchto případech se samozřejmě, po posouzení všech
dostupných informací, snažíme pomoci odsouzenému navázat kontakt
s rodinou. Osobně funkční rodinné zázemí, které má snahu pomoci,
považuji za základ případné změny. Spolupráce s rodinou a znovunavázání
přerušeného kontaktu je velmi citlivá oblast.

Spolupracujete v rámci své práce se sociálními kurátory? Jak
hodnotíte tuto spolupráci?
Spolupráce sociálních pracovníků věznic se sociálními kurátory má již
dlouhodobou tradici. Sama pracuji ve vězeňství od roku 1994, pamatuji
doby intenzivní a efektivní spolupráce. Změnu přineslo zrušení okresních
úřadů a nové uspořádání. Aktuálně se snažíme spolupráci se sociálnímu
kurátory opět zintenzivnit a zefektivnit. Sociálního kurátora považuji
za gestora kontinuální sociální práce. Dá se říci, že řadu odsouzených
provází resp. spolupracuje s nimi před nástupem do VT, během VT i po jeho
propuštění. Moje osobní zkušenost ze spolupráce se sociálními kurátory je
veskrze pozitivní.
Máte představu kolika odsouzeným po VTOS se povede navrátit
se bez větších problémů zpět do jejich běžného života?
V této oblasti bohužel nemáme zpětnou vazbu. Snad by určitou
statistiku mohla poskytnout PMS, jednalo by se ovšem o odsouzené,
kterým byl při podmíněném propuštění stanoven dohled.
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Myslíte si, že lidé ve VTOS stojí o nějakou resocializaci?
Tato problematika je značně individuální. Záleží

také na tom,

zda rozumí pojmu resocializace. Pokud je odsouzenému ve VT sestaven
„na míru“ program zacházení a je zapojen do příslušných aktivit, vykazuje
řada z nich zájem a ochotu na sobě pracovat.
V čem vidíte obtížnosti navrácení lidí po VTOS zpět do jejich
běžného života?
Je to především kumulace jejich problémů. Během výkonu trestu může
dojít k zpřetrhání sociálních vazeb, ztrátě bydlení, ztrátě zaměstnání,
nárůstu dluhů. Odsouzený se dostává do začarovaného kruhu. Často mají
i zkreslený pohled na reálné možnosti svého dalšího života na svobodě.
Výsledkem pak může být zklamání, rezignace a další selhání.

Myslíte si, že je zde dostatek služeb, které se na resocializaci
zaměřují?
Osobně se domnívám, že vězněné osoby nejsou právě cílovou
skupinou, o kterou by projevovaly například nevládní organizace větší
zájem, myslím si, že dostatek služeb v této oblasti není. Ve společnosti sice
existují nevládní organizace, které ve svých cílech primárně jako cílovou
skupinu uvádějí vězněné osoby a anoncují pomoc při jejich začlenění
do společnosti, málo z nich ovšem zajišťuje komplexní péči. Řada z nich
duplicitně vykonává aktivity a služby, které je schopen poskytnout ve výkonu
trestu sociální pracovník. Důvodem menšího zájmu může být cílová skupina
sama a její neznalost. Řada odsouzených má kumulované problémy (špatná
ekonomická situace, exekuce, dluhy, absence sociálního zázemí, bydlení
po propuštění, opakované selhání v pokusech nepáchat trestnou činnost,
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sklony k manipulaci, agresivitě, nezaměstnatelnost, buď z důvodu nízké
nebo žádné kvalifikace, nezájmu pracovat…)
Co byste navrhovala pro zlepšení situace v této oblasti?
Ke zlepšení by bezesporu vedla efektivní spolupráce a vzájemná
informovanost všech aktérů, kteří se na pomoci s návratem odsouzených
zpět do běžného života podílejí. Možná i větší otevřenost vězeňského
systému společnosti.
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10.5 Příloha č. 5 – Kazuistiky
10.5.1 Pan K.
Pan K. byl sedmnáctkrát soudně trestaný, z toho patnáctkrát
nepodmíněně. Většinou byl trestaný z důvodu majetkové trestné činnosti,
dvakrát za neplacení alimentů na nezletilé děti, nikdy se nejednalo
o násilnou trestnou činnost. Pan K. je rozvedený, má dvě nezletilé děti.
Třetinu svého života, zhruba 10 let, je na ulici. Poprvé, kdy klient MCSSP
na Praze 1 navštívil, byl už několikrát soudně trestaný. Pomoc vyhledal,
protože potřeboval vyřídit doklady. Už před prvním výkonem trestu byl pan
K. člověkem bez domova, do místa svého trvalého bydliště se nechtěl
vracet, protože tam necítil žádnou podporu. Trvalé bydliště pana K. bylo
v Cítově na Mělnicku, ale přestěhoval se do Prahy. V době, kdy byl pan K.
ve výkonu trestu, ve věznici ještě nešly vyřídit občanské průkazy, a proto
potřeboval vyřídit doklad totožnosti. Klient se na malé město nechtěl vracet,
protože měl pocit, že jej tam všichni znají jako „známou trestanou firmu“.
V Praze chtěl začít anonymně s „čistým štítem“ žít nový život. Klient měl
snahu se změnit, ale protože byl recidivistou, skončilo to vždy jen
u prohlášení, že se chce změnit. V Praze chtěl začít pracovat, ale neměl
doklady. Jeho scénář byl podobný jako u jiných propuštěných z výkonu
trestu odnětí svobody, v MCSSP mu sociální kurátoři pomohli vyřídit
doklady, požádali o kopii zápočtového listu z minulého zaměstnání,
pomáhali mu hledat pracovní místo. V okamžiku, kdy si pan K. začal hledat
zaměstnání, nastal problém. Klient šel žádat o pracovní místo a bylo mu
řečeno, že vzhledem k tomu, že je bezdomovec se záznamem v trestním
rejstříku, nevyhovuje. Sociální kurátoři se tedy snažili pro pana K. hledat
nějaké náhradní řešení, což znamenalo hledat klientovi brigády nebo hledat
práci na černo. Nelegální práce byla ihned vyloučená, protože by byla jen
cestou k ještě většímu problému. Pan K. nemohl brigádu dlouhou dobu
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sehnat, a tak se rozhodl hledat najít si práci na černo. Našel si práci
u ukrajinské firmy. Po měsíci, kdy u firmy klient pracoval, nedostal
zaplaceno, což pana K. rozčílilo, a rozhodl se, že své zaměstnavatele okrade.
Pan K. byl za krádež opět trestaný, byl mu uložen trest odnětí svobody
v délce půl roku. Po propuštění z VTOS znovu neměl doklady, práci ani
bydlení. Pan K. se znovu nechal nelegálně zaměstnat, celá situace se znovu
opakovala – zaměstnavatel mu nic nezaplatil, a tak se rozhodl vykrást jiné
zařízení a byl opět trestaný. Již ve VTOS pan K. požádal o pomoc
sociálního kurátora s tím, že tentokrát to opravdu chce dotáhnout
do zdárného konce a do věznice se znovu vrátit nehodlá. Klient se dostal
do fáze, kdy už psychicky nezvládal tímto způsobem žít svůj dosavadní
život. Po propuštění z výkonu trestu tedy klient přišel do MCSSP a za
pomoci sociálních kurátorů si našel práci v Olomouci. Klient se odstěhoval
do Olomouce, sehnal si ubytovnu a začal pracovat. Život pana K. se obrátil,
seznámil se s paní, se kterou si později společně pronajali byt. Nyní je to
už 4 roky, co je klient na určitém stupni resocializovaný. Kurátor
z Olomouce dosvědčil, že klient je v pořádku a bylo u něj dosaženo určitého
stupně resocializace.
10.5.2 Pan Š.
V době, kdy začal pan Š. spolupracovat se sociálním kurátorem, měl
29 let a bydlel na Praze 1. Klient byl narkomanem, drogy ve svém bytě
i vařil. Spolu s panem Š. v jeho bytě pobývali i další narkomani. Klient vařil
drogy, aby měl peníze na vlastní užívání drog. Filozofií pan Š. bylo,
že jen droga jej přivede do stavu vědomí, kdy může poznat sám sebe
upřímně. Pan Š. přestal platit nájem a hrozilo mu soudní vystěhování. Klient
měl sice rodinu, ale pouze jeho babička měla zájem mu z jeho situace
pomoci. Sociální kurátor pana Š. několikrát v jeho bytě navštívil, aby zjistil
jaká je jeho situace a jakým způsobem by mohl klientovi pomoci. Sociální
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kurátor chtěl klientovi především pomoci v tom, aby jej z bytu
nevystěhovali. Hájil tedy klienta na bytovém družstvu a snažil se o uzavření
dohody o splacení dluhu mezi bytovým družstvem a klientem. Bytové
družstvo bylo ochotno se dohodnout na tom, že pokud klient svůj poměrně
vysoký dluh na nájemném splatí, přijde sice o svůj současný byt,
ale nabídnou mu ve stejném domě jeden z menších bytů. S touto dohodou
pan Š. souhlasil a na splacení dluhu a výměně bytů se s bytovým fondem
dohodl. V době, kdy se měla výměna bytů provést, do bytu vtrhli příslušníci
Policie ČR a zatkli pana Š. z důvodu podezření z trestného činu nedovolené
výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jedy.
V důsledku této události klient o byt přišel a dostal se do výkonu trestu.
Ve výkonu trestu o něj stále měla zájem babička, která si nedělala naděje na
to, že by se celá situace mohla vyřešit. Během výkonu trestu za klientem
docházel sociální kurátor a řešili spolu, co bude poté až jej z VTOS
propustí. Klient sám během VTOS přiznával, že ve vaření drog bude
pokračovat i po propuštění. Zároveň si pan Š. uvědomoval, že jej bude
policie sledovat. Klient ve výkonu trestu se sociálním kurátorem velice
dobře spolupracoval a abstinoval. Po propuštění z VTOS našel sociální
kurátor s pomocí babičky klienta byt, ve kterém mohl pobývat. Tento byt
byl ve vlastnictví známého babičky, který odjel na dlouhou dobu do ciziny
a nechal pana Š. ve svém bytě bydlet s tím, že pan Š. nebude platit za nájem,
ale jen náklady za energie. Druhou podmínkou, aby mohl pan Š.
v tomto bytě zůstat, bylo, že pan Š. bude udržovat byt v dobrém stavu
a nebude v něm vařit drogy. V důsledku toho, že pan Š. byl několik let
poživatelem drog, nebyl už tak bystrý a sociální kurátor mu musel neustále
vysvětlovat, které věci musí udělat, co všechno je nutné zařídit a se vším mu
pomáhat. Po propuštění z výkonu trestu panu Š. dala další šanci i jeho
bývalá manželka, která mu slíbila, že pokud vše bude fungovat a bude
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zodpovědný, bude se moci stýkat s jejich dětmi. Toto bylo pro pan Š. velkou
motivací k tomu snažit se změnit svůj předchozí život. Poté, co měl pan Š.
vyřízené všechny dokumenty se do MCSSP za sociálním kurátorem už
nedostavoval. Policie se domnívala, že pan Š. bude po propuštění z VTOS
ve své činnosti pokračovat, stále jej sledovala a čekala na moment, kdy
začne drogy znovu vařit. Po nějaké době policie přestala pana Š. sledovat.
Pan Š. si časem našel práci u komunálních služeb, kde pracoval jako
popelář.
10.5.3 Pan M.
Pan M. od narození trpí lehkou mozkovou retardací. Matka
se klientovi věnovala více, než bylo potřeba, měla pocit, že to potřebuje,
protože je postižený. Pan M. časem začal být citově frustrovaný
a deprivovaný, začal na sebe stahovat pozornost různými lumpárnami
a výrazně se mu zhoršil prospěch. Klientova matka ho srovnávala s dcerami,
které byly hodné a bezproblémové a brzy začala propadat zoufalství.
Problémy s panem M. nepřestávaly, a tak přešel do zvláštní školy.
Po absolvování zvláštní školy, šel klient na učiliště, které nedokončil, neboť
začal mít problémy s alkoholem. Alkohol byl pro pana M. únikem z reality.
Pití alkoholu bylo pro klienta začátkem konce vztahu k rodině, matka mu
ve svém zoufalém stavu dala ultimátum, že musí přestat pít nebo odejít
z domova. Pan M. neměl kam jít, a tak zůstal na ulici. Aby nemusel na své
problémy myslet, byl stále v podnapilém stavu. Pití alkoholu v kombinaci
s chováním spojeným s retardací a jeho vlastním jednáním mělo pro stav
pana M. katastrofické důsledky. Vzhledem k lehké mozkové retardaci byl
panu M. přiznán invalidní důchod (dále jen ID). ID pro něj byl záchranou
a zdrojem problémů zároveň. Pan M si neustále půjčoval peníze od svých
kamarádů, když dostal ID, vše jim vrátil. Většinu svých peněz klient propil.
Kamarádi mu neustále nabízeli další peníze, pan M. měl pocit, že je v centru
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pozornosti a peníze si půjčoval. U pana M. můžeme vidět „syndrom
nenaplněného dítěte,“ měl pocit, že má kamarády, byl v centru pozornosti,
a neboť tento pocit nezažíval v dětství, byla mu situace velmi příjemná. Pan
M. se upínal na sociální kurátory. Sociální kurátoři viděli u pana M. jeho
pozvolnou destrukci a degradaci důstojnosti, která byla způsobena jeho
alkoholismem. Klientovo zdraví se postupně zhoršovalo. Sociální kurátoři
nabízeli panu M. možnost nastoupení na odvykací kúru, klient však tuto
pomoc odmítal. Pan M. se stával postupně více závislým, neměl už dostatek
peněz a začal páchat majetkovou trestnou činnost, za kterou byl na 5 let
nepodmíněně odsouzen. V průběhu trestu byl pan M. v kontaktu
se sociálním kurátorem, propuštěn byl po 4 letech z důvodu dobrého
chování. Po propuštění z výkonu trestu začal klient opět pít. Zhruba po roce,
kdy se klientovi neustále zhoršovalo zdraví a sám začal vnímat, že je jeho
situace vážná, se rozhodl využít nabídky sociálních kurátorů a absolvovat
léčbu. Pan M. nastoupil odvykací kúru v léčebně v pražských Bohnicích.
Odvykací kúra trvala 4 týdny, během této doby klient projevil zájem
o navázání kontaktu s matkou. Matka pana M. řekla, že pokud zvládne léčbu
a přestane pít, může u nich znovu bydlet. Po léčbě došel pan M. do MCSSP
na Praze 1 a požádal o pomoc se sháněním práce. Klient si našel práci
u komunálních služeb, kde již pracuje několik let.
10.5.4 Pan B.
Pan B. byl olašský Rom. Klient nebyl přímo na ulici, určitou dobu
bydlel u svého kamaráda. Pan B. pracoval na černo jako hlídač. Najít si
legální práci bylo pro pana B. téměř nemožné, neboť byl psychopat. Práci
hlídače mohl klient vykonávat, protože probíhala ve starých opuštěných
areálech. Pan B. spolupracoval se sociálními kurátory a docházel do
MCSSP na Praze 1, což samo o sobě už lze považovat za jistý stupeň snahy
o reintegraci člověka bez domova do společnosti. V době, kdy pan B. začal
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se sociálními kurátory spolupracovat, byl již několikrát trestaný za loupeže.
Pan B. zavraždil svoji manželku poté, co ji nachytal s jiným mužem. Za
vraždu manželky dostal klient trest odnětí svobody v délce 25 let. Ve VTOS
se klient choval vzorně a byl propuštěn po odpykání si 2/3 trestu. Po
propuštění z VTOS klient přišel do MCSSP Praha 1 a sociálnímu kurátorovi
sdělil, že má právo na byt a že dokud byt nedostane, neodejde. Sociální
kurátor mu vysvětlil, že na byt se ovšem musí čekat. V době, kdy pan B. na
byt čekal, se seznámil s paní O. Paní O. byla v té době na ulici, měla dvě
děti v dětském domově, které mohla dostat zpátky do péče, pokud pro ně
bude mít nějaké zázemí. Po roce čekání dostal pan B. byt na Újezdě v Praze.
Za pomoci sociálních kurátorů pan B. sehnal nábytek za odvoz. Klient začal
pravidelně docházet za sociálním kurátorem, kterého respektoval, ale na
druhou stranu na něj přehazoval veškerou odpovědnost a delegoval na něj
své povinnosti. Pokaždé, když pan B. navštívil sociálního kurátora, vyprávěl
mu, jak moc svou manželku miloval a chodí si na hřbitov pobrečet, ale že
mu není líto toho, co udělal, protože měl právo svoji manželku zabít. Pan B.
tvrdil, že podle olašských zákonů, pokud Olach přistihne svoji manželku
s jiným, má podle odvěkých zákonů právo jí zabít. Když se mu sociální
kurátor snažil vysvětlit, že na to v žádném případě právo neměl, pan B.
říkal, že to přece nemůže tvrdil, protože tak zní zákony. Paní O. po nějaké
době začala z jejich bytu utíkat. Útěky paní O. začaly v době, kdy paní O.
zjistila, že se svěřením dětí do péče to nebude jednoduché, jak si
představovala. Za pomoci sociálních kurátorů se povedlo, že děti k paní O.
mohly jezdit na víkendy. Jednoho dne paní O. zmizela a později ji pan B.
potkal s jiným mužem. Pan B. si vyměnil byt za měnší a bydlel na Žižkově.
I když měl klient po svém přestěhování chodit za sociálním kurátorem na
Žižkov, stále docházel za sociálním kurátorem na Prahu 1. Pan B. zjistil, že
má rakovinu, na kterou také zemřel. Čtrnáct dní před smrtí pana B. se
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k němu vrátila paní O., začala o něj pečovat a znovu se k němu nastěhovala.
Pan B. byl rád, že není na konci svého života sám a že o něj někdo pečuje.
Po jeho smrti zdědila paní O. jeho byt, neboť byli stále manželé.
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