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Abstrakt 

     Koncept sociální inovace se stále více dostává do popředí vzhledem k výzvám, na které 

přestává stačit systém sociálního státu. Aktuální výzvou je i vysoká návratnost 

propuštěných vězňů zpět do výkonu trestu odnětí svobody. Jednou ze sociálních inovací, 

která se snaží na tento problém reagovat, je mentoring.  

     Cílem této diplomové práce je prozkoumat proces sociální inovace na příkladu 

mentoringu propuštěných vězňů a zároveň zmapovat mentoring v českém prostředí.  

     Teoretický rámec procesu sociální inovace ze zahraniční literatury se stal vodítkem pro 

realizaci výzkumu v prostředí organizací občanské společnosti (OOS) jakožto výhradního 

implementátora mentoringu v České republice.  

     Empirická část tak umožňuje nahlédnout na tento proces z perspektivy OOS, předložit 

proces vývoje, kterým mentoring prošel, a poukázat na limity, které OOS při tomto 

procesu vnímají.  

 

Klí čová slova 

Sociální inovace, proces sociální inovace, propuštěný z výkonu trestu odnětí svobody, 

pomoc po propuštění, mentoring, organizace občanské společnosti. 

 

Abstract  
     The concept of social innovation is increasingly becoming a subject of interest 

particularly due to the challenges associated with the crisis of the welfare state. The high 

rate of ex-offending is an example of a current challenge and mentoring is a social 

innovation which seeks to take up this challenge.   

     The main goal of this thesis is to interrogate the process of social innovation using 

mentoring of ex-offenders as an example and to explore mentoring and its implementation 

within the Czech Republic.  

     The theory of the process of social innovation, as documented in the overseas literature, 

guided the extensive research conducted in Czech non-governmental organizations 

(NGOs) that provide mentoring approach.    
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     The empirical part of this thesis provides a valuable insight into the process of social 

innovation from NGO perspective. It includes a comprehensive description of 

developmental stages of the process as well as highlights the limitations that NGOs 

encounter in implementing mentoring in the Czech Republic.  

 

Key words 

Social innovation, the process of social innovation, ex-offender, aftercare, mentoring, non-

govermental organizations. 
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 Úvod 
 

     Jako dobrovolník, zapojený do činnosti dvou neziskových organizací, které se zaměřují 

na práci s vězni a propuštěnými osobami z výkonu trestu odnětí svobody (VTOS), jsem 

často slýchávala od okolí udivené, až posměšné komentáře tipu: „Pro č pomáháš zrovna 

propuštěným vězňům?!“  Pro mě osobně rovněž téma vězňů a propuštěných nebylo 

předmětem zájmu až do okamžiku, kdy jsem měla možnost poznat příběh propuštěného 

vězně a z povzdálí sledovat jeho boj s realitou po propuštění. Obecně téma recidivy a 

jejího nárůstu, především u delikventů s krátkodobými tresty, je téma zasluhující vyjití ze 

stínu. Ano, je to téma, které není populární, společnost se o propuštěné vězně nezajímá. 

Nicméně jen ekonomický pohled na téma propuštěných vězňů přináší alarmující čísla – 

jeden den ve věznici stojí jedna uvězněná osoba průměrně 900 Kč.  

     Co s tím? Koncept sociální inovace se stále více stává předmětem zájmu především ve 

vztahu k nárůstu společenských problémů, na které přestávají stačit tradiční řešení 

sociálního státu. Jednou ze současných významných výzev v České republice je i problém 

vysoké návratnosti propuštěných vězňů zpět do VTOS, což je obrovskou finanční zátěží 

pro stát a obavou pro společnost. Vysoké procento recidivy je znamením, že něco 

nefunguje správně. To je příznačným momentem pro sociální inovaci, která přináší jiný 

pohled na problém a s tím i novátorská řešení. 

    V této práci bych proto ráda poukázala na sociální inovaci jako možnou odpověď na tuto 

výzvu. Příkladem sociální inovace zde bude mentoring propuštěných vězňů. 

     V českém prostředí doposud sociální inovace není předmětem mnoha výzkumů, proto 

v teoretické části o sociální inovaci čerpám výhradně ze zahraniční literatury, s jejíž 

pomocí osvětluji podstatu sociální inovace, její působnost a teoretický rámec jejího 

procesu, který zároveň sloužil jako vodítko pro zkoumání procesu sociální inovace 

v reálných podmínkách ČR - na konkrétním příkladu mentoringu propuštěných vězňů 

z VTOS.  

     Zásadním rysem sociální inovace je to, že vychází z jádra problému a nahlíží na něj 

z jiného úhlu pohledu, a proto i já se na základě teorie upuštění od kriminálního chování 

(desistance) pokusím odkrýt příčiny problému a zamyslím se nad tím, co drží zpátky 

propuštěné osoby od kriminální činnosti. Na základě těchto informací zreflektuji, v čem je 

pomoc poskytovaná státem po propuštění z VTOS v České republice neadekvátní a jaké 

inovativní prvky přináší mentoring, jako sociální inovace, do práce s propuštěnými 

osobami a jakým způsobem reaguje na nenaplněné potřeby dnešní postpenitenciární péče.  
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     V tomto kontextu práce jsou nedílnou součástí mého zájmu organizace občanského 

sektoru (OOS) a jejich role, jakožto subjekty stále více spojované se sociální inovací. 

V oblasti mého zájmu se stávají nenahraditelným aktérem, jelikož jsou výhradním 

realizátorem mentorského přístupu k propuštěným vězňům.  

      Předmětem empirické části je prozkoumat to, jak se sociální inovace, v podobě 

mentoringu s lidmi propuštěnými z vězení, vyvíjí. Kontext mentoringu zarámuji do 

prostředí českých neziskových organizací, které mají zkušenost s mentoringem s lidmi 

propuštěnými z VTOS. Na základě polo-strukturovaných rozhovorů se zástupci OOS 

zacílených na práci s osobami po propuštění v ČR budu především zkoumat podmínky 

zrodu mentoringu a proces, kterým mentoring prošel u zvolených organizací. Tedy to, 

jakým způsobem se, od prvotní myšlenky dělat něco jinak, mentoring implementoval 

v podmínkách České republiky – co bylo spouštěčem snahy chtít dělat něco jinak 

v přístupu k propuštěným osobám, dále odkud idea mentoringu přišla, jaké byly limity 

rozvoje této sociální inovace. Zároveň budu sledovat případné odlišnosti v pojetí 

mentoringu u zkoumaných OOS.  

 

      Záměrem této práce je prozkoumat to, jak sociální inovace, na příkladu mentoringu 

v práci s propuštěnými osobami z VTOS, vzniká a vyvíjí se v podmínkách ČR. Občanský 

sektor v posledních letech stále více v této oblasti intervenuje, proto se budu zaměřovat na 

pohled OOS se zkušeností s mentoringem na proces, který probíhal v jejich organizacích, 

jaké limity vnímají OOS  při rozvoji sociální inovace a jakou roli si OOS vytvářejí v  práci 

s propuštěnými vězni. 
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Teoretická část 
 

1. Co je sociální inovace? 

     Sociální inovace je pojem, který získává stále větší pozornost v souvislosti s  krizí 

sociálního státu (Borzaga, Bodini, 2012). Narůstající sociální problémy se vymykají 

tradičním řešením. Mění se klima, společnost stárne, roste nezaměstnanost a chudoba, 

která směřuje k sociální exkluzi. Současně se stát nachází v době finančních úspor, což ho 

limituje v jeho jednání. V tomto ponurém scénáři se stále výrazněji objevuje nadějná role 

sociální inovace. Co tedy sociální inovace je? 

       Sice je předmětem mnoha výzkumů a studií především v zahraničí literatuře, přesto 

však neexistuje jasná definice tohoto konceptu. To může být zapříčiněno tím, že sociální 

inovace je výhradně empirickým konceptem a její rozpětí je proto velmi široké. Toto 

rozpětí můžeme rozdělit dle reportu BEPA1 (2010) do několika dimenzí. 

 

1) Dimenzi naplňování potřeb. Sociální inovace aktuálně reaguje na trhliny v naplňování 

potřeb určitých sociálních skupin, které neposkytuje stát ani trh nebo je poskytuje ve 

špatné kvalitě. Tato dimenze probíhá většinou na lokální úrovni, řeší aktuální a místní 

problémy. 

 

2) Dimenzi ohraničení sociálních problémů. Tato dimenze poukazuje na sociální problémy 

jako součást celého společenského systému. Uvědomění si faktu, že problém určité 

sociální skupiny se týká celé společnosti včetně ekonomického vývoje. Sociální inovace 

stírá hranice mezi sektory a přináší tak nové rozměry možných řešení. 

 

3) Dimenze transformace společnosti. To je nejvyšší dimenzí sociální inovace. Ústup od 

tradičních hodnot a postojů, ústup od tradičního řízení, ústup od tradiční politiky a její 

transformace do modelu spolupráce zástupců různých skupin. Sociální inovace také 

posiluje obraz občanů jako aktivních účastníků tím, že jim „předává“ větší odpovědnost 

(empowerment).  

      V těchto dimenzích se prolínají funkcionalistická a transformativní hlediska na sociální 

inovaci. Sociální inovace má velmi komplexní záběr svého působení. Přispívá k funkčnosti 

                                                           
1 BEPA – Bureau of European Policy Advisers – poradní orgán Evropské komise  
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společenství tím, že přichází s inovativními přístupy řešení problémů, zároveň 

transformuje myšlení, způsoby řízení a politiky. (Crepaldi, De Rosa, Pesce et al., 2012)        

     Proces systémové změny počíná již uvědoměním si toho, že je nějaký problém a 

následně zrod myšlenky, jak se tento problém pokusit řešit. Kreativita a nápady jsou 

motorem sociální inovace, protože jsou „…vizemi o tom, jak by věci mohly být jinak a 

lepší“ (Mulgan, 2006, s. 149). "(překlad vlastní)" 

    Na základě výše uvedeného lze konstatovat, že rozměr sociální inovace je velmi široký, 

a proto není divu, že v zahraniční literatuře existuje mnoho definicí sociální inovace. Pro 

tuto práci jsem zvolila definici Evropské komise (BEPA, 2010, s. 24), která zahrnuje 

všechny body, které považuji za důležité. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

     Z výše uvedené definice vyplývá důležitost nejen dopadu sociální inovace, ale jejího 

procesu. 

  

o Proces sociální inovace 

      Sociální inovace je sociální od svého počátku. To znamená, že sociální inovace pochází 

ve většině případů „ze zdola“, tedy od občanů, kteří mají osobní motivaci problém řešit, 

nebo je empatie dovede k poznání, že je něco potřeba řešit (Mulgan, 2006). Čili od samého 

začátku je inovace iniciována lidmi pro pomoc dalším lidem či společnosti. Lidé se stávají 

aktivními aktéry, kteří řeší situaci. Sociální inovace tak mění obraz občana jako pasivního 

příjemce svého osudu tím, že posiluje odpovědnost a participaci občanů (Mulgan, 2006). 

Tímto stimuluje nové sociální sítě, otevírá dveře nové spolupráci, posiluje místní komunitu 

a sociální kapitál.    

 

 

“Sociální inovace jsou inovace, které jsou kompletně sociální – jak svým 

procesem, tak výstupem – jsou to nové nápady (produkty, služby a modely), 

které současně naplňují sociální potřeby (efektivněji než alternativy) a 

vytvářejí nové sociální vazby a spolupráce. Jsou to inovace, které nejsou 

pouze dobré pro společnost, ale také posilují schopnost společnosti jednat. 

K sociálním inovacím dochází napříč hranicemi mezi veřejným sektorem, 

soukromým sektorem, třetím sektorem a neformálním sektorem.” "(překlad 

vlastní)"  

 



 

 

11

o Výstup sociální inovace 

V definici je zmíněn dopad sociální inovace, který je vždy kladný (Pol, Ville, 2008). Pokud 

kladný není, nejedná se o sociální inovaci. Tato pozitivní náplň sociální inovace postupně 

ovlivňuje společenský systém a vrcholným dopadem sociální inovace je systémová změna, 

zahrnující vztahy, postoje, veřejnou politiku, organizační řízení. Sociální inovace toto 

může dokázat díky její síle, která spočívá v tom, že není doménou jednoho sektoru, ale 

hranice mezi veřejným, soukromým, občanským sektorem stírá a podporuje obměnění 

těchto vztahů směrem k efektivnější spolupráci při řešení aktuálních výzev (BEPA, 2010).   

 

      V obou úrovních pozorujeme, že sociální inovace je skutečně sociální od svého začátku 

do svého konce. Tento sociální náboj plný empatie, odhodlání, odpovědnosti a kreativity 

činí sociální inovaci nadějnou vyhlídkou při reagování na výzvy dnešní společnosti.   

 

1.1. Stručná historie sociální inovace 

     Společnost se neustále vyvíjí a prochází různými společenskými změnami. To 

způsobuje, že souběžně se mění i potřeby společnosti a tvoří rozmanitou paletu poptávky, 

na kterou sociální inovace reaguje. Pojďme se spolu se sociální inovací ve stručnosti vrátit 

do minulosti.  

      S nástupem industrializace a s ní spojené urbanizace v 19. století sílí útlak dělníků, 

mění se styl a struktura života. Jako reakce na potřeby industriální společnosti vznikají 

odborové organizace, družstva, pojištění proti nemoci a chudobě, první mateřské školy, 

rozvíjí se školy a města, pečovatelské služby, zájmové kluby apod. Svoji úlohu měla 

sociální hnutí, jejichž první forma byla spojena s bojem proti otroctví na konci 18. století 

ve Velké Británii a masový rozvoj ekologických, feministických, občansko-právních 

sociálních hnutí v 60.-70. letech 20. století. Vlivem těchto hnutí se šíří inovace do politiky, 

trhu i do občanského sektoru. K stimulu sociální inovace také přispěla náboženská víra, 

která vedla k pomáhání slabým a nemohoucím. Po 2. světové válce přebírá sociální 

inovace do svých rukou vláda, která rozšiřuje sociální politiku v rámci sociálního státu. 

(Mulgan et al., 2007) 

     Jak je patrné, jádrem sociální inovace je „…nový nápad (myšlenka), který má potenciál 

zlepšit kvalitu či délku života.“ (Pol, Ville, 2008, s. 4) "(překlad vlastní)". Přes výše 

uvedený historický nástin sociální inovace v praxi, v oblasti společenských věd je 

termínem poměrně čerstvým. Až ke konci 20. století se sociální inovace začíná zkoumat 



 

 

12

jako předmět společenského vývoje, stejně tak její strategický potenciál v lokálním vývoji 

(Moulaert et al., 2005). 

     S dalším vývojem společnosti se vynořují nové výzvy spojené s nárůstem 

nezaměstnanosti, chudoby a stárnutím populace (BEPA, 2010). Státy musí reagovat i na 

zcela nová témata jako jsou ochrana životního prostředí či rovné příležitosti. Pro státy jsou 

tyto výzvy velkou zátěží jak pro jejich rozpočty, tak pro jejich tradiční přístupy. Krize 

sociálního státu je prohloubena finanční krizí, jež volá po „inovačním řešení sociálního 

problému, které je efektivní, dobře fungující a udržitelné…“ (Phills et al., 2008, s. 38). 

"(překlad vlastní)" 

 

1.2  Sociální inovace a její mezi-sektorová působnost 

     Pole působnosti sociální inovace není vázáno na jednu oblast nebo sektor, ale bohatství 

sociální inovace spočívá v mezi-sektorovém rozpětí. Veřejný sektor, soukromý sektor, 

občanský sektor a neformální sektor se prolínají. Vztah státu a ostatních sektorů je zásadní 

především ze dvou důvodů. Stát vytváří právní podmínky pro aktivitu jednotlivých 

sektorů, také se vztah váže na finance včetně daňového systému. Stále více můžeme 

pozorovat prolínání soukromého sektoru s občanským sektorem v podobě sociálního 

podnikání. (The Young Foundation, 2012) (V Čr – např. Café Therapy, Kavárna Dismas, 

Nový prostor, sociální firma Zahrada apod.). Velmi cenným je propojení neformálního 

sektoru a občanského sektoru. Neformální sektor funguje na bázi vztahů, důvěry a pomoci. 

Působení neformálního sektoru není zatíženo žádnou institucionalizací a vzniká tam, kde je 

společný zájem či potřeba. Občanský sektor často vzniká z neformálního sektoru, který je 

plodnou půdou pro sociální inovace. OOS následně shlukují laiky i profesionály, aby 

mohly svoje poslání rozšiřovat. Mnoho dobrovolníků se tak podílí na činnosti neziskových 

OOS, což je dalším bodem prolínání těchto sektorů. Zároveň neformální sektor je i 

příjemce služeb, které OOS poskytují. (The Young Foundation, 2012) Např. Vítej, o.p.s. 

vznikla jako reakce rodinných příslušníků (neformální sektor) na absenci individuálního 

přístupu v péči o osoby s autismem (selhání státu a trhu), zároveň také jako podpora 

rodinných příslušníků v podobě odlehčovací služby (neformální sektor jako příjemce). 

Zásadní je role dobrovolnictví, která je nedílnou součástí občanského sektoru a mnohdy 

činnost OOS na ní zakládá svoji činnost. 
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2.  Občanský sektor 

     Jak již bylo zmíněno výš, zrod sociální inovace často vychází od zainteresovaných 

občanů či skupin občanů, kteří kreativním způsobem reagují na aktuální potřeby. 

V souvislosti s tím se stále více mluví o občanském sektoru jako zdroji sociální inovace 

(The Young Foundation, 2012). Sociální inovace tak posiluje roli občanského sektoru i 

v rámci sektorového rozdělení společenského systému. Jelikož tato práce je zaměřena na 

inovativní přístup k propuštěným vězňům, který je výhradně poskytován občanským 

sektorem, považuji za důležité se pozastavit nad tím, co tento sektor je.   

     Občanský sektor pokrývá tu oblast občanské společnosti, která je organizována za 

určitým účelem. Terminologie občanského sektoru není jednotná a zahrnuje vícero 

označení. V ekonomickém kontextu více odpovídá termín třetí sektor (vedle soukromého 

tržního sektoru a veřejného sektoru), nicméně existuje více variant pro jeho označení 

(neziskový, nestátní neziskový sektor, nevládní a další) (Skovajsa a kol., 2010). 

     Tím, že „občanský sektor představuje oblast lidské činnosti nacházející se mezi 

rodinou, trhem a státem“ (Skovajsa a kol., 2010, s. 16), se otevírá volný prostor pro 

organizované sdružování se za určitým cílem. Volným prostorem v tom smyslu, že 

motivace sdružování není omezena na dosahování zisku (ovšem zisk není vyloučen 

s podmínkou, že putuje výhradně na rozvoj poslání organizace), zároveň volný prostor ve 

smyslu, že je to prostor, který nespadá pod řízení státu ani jiného subjektu. Organizované 

sdružování také poukazuje na atribut určité právní formy a samosprávnosti. Právě tyto 

podmínky dělají tento prostor vhodnou příležitostí pro kreativní a aktivní občany, kteří 

svým zápalem a empatií dokáží zapojit do své činnosti i další občany skrz dobrovolnictví 

(dobrovolné dary či práce dobrovolníků), na kterých OOS mnohdy zakládají svojí činnost. 

(Salamon et al., 1999) 

      Zmíněné atributy naplňují charakteristiku OOS, které v České republice mohou mít 

podobu právnické osoby dle zákona č. 89/2012 Sb.: spolek, nadace, nadační fondy, ústav. 

Do výčtu OOS patří obecně prospěšné společnosti (o.p.s.), které od 1.1.2014 dle nového 

Občanského zákoníku (NOZ) nelze zakládat, avšak o.p.s. vzniklé před tímto datem fungují 

dle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech. Obecně prospěšné 

služby mohou poskytovat i registrované církve a náboženské společnosti formou 

Evidovaných právnických osob církví a náboženských společností (EPO) prostřednictvím 

účelových zařízení církve (zákon č 3/2002 Sb.).    
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2.1 Vznik a role organizací občanské společnosti  

     Představili jsme si občanský sektor jako prostor pro organizovanou činnost občanů 

zakládající organizace občanské společnosti (Skovajsa a kol., 2010). Z jakého důvodu tyto 

OOS vznikají? 

     Důvody vzniku organizací občanské společnosti se často vysvětlují ekonomickým 

pohledem.  

     Dle Weisbroda (Weisbrod in Salamon, 1987) a jeho teorie veřejných statků, je důvodem 

vzniku občanského sektoru selhání trhu, pro který jsou veřejné statky nelukrativním cílem 

kvůli problému “černého pasažéra”. Trh tedy v poskytování veřejných statků selhává. 

Veřejné statky tak přechází do rukou státu, který jejich poskytování zajistí díky zdroji z 

daňového systému. (Salamon, 1987) Stát zajišťuje potřeby, které sdílí majoritní společnost, 

ale již nedokáže pokrýt (či ani nerozeznává) potřeby minoritních skupin. A právě proto 

vznikají OOS, které doplňují služby, jež odrážejí potřeby jiného než mediánového voliče. 

A čím větší je heterogenita poptávky, tím větší je zde prostor pro OOS.  (Hansmann, 

1987).  

      Každý stát má vlastní osobitý vztah k OOS, který je determinován historickým 

kontextem, kulturními faktory, mírou spolupráce státu a OOS, závislostí OOS na státu či 

typem OOS. Tyto faktory mají vliv na role OOS v rámci daného státu. (Donoghue, 2008) 

Přesto OOS obecně vykazují určité úlohy, které ve společnosti zastávají. Základní funkce 

OOS jsou znázorněny pomocí Obrázku 1.  

 

Obr. 1: Role OOS v rámci dimenzí společenského systému 

 

 

Zdroj: Schneider et al. 2007; Salamon et al., 2000 

Inovační role 

 

Expresivní role 



 

 

15

• Servisní role, jak již je zmíněno výš ve své podstatě vysvětluje vznik OOS. Její role 

je tam, kde poskytování služeb je nedostatečné (ať už kvalitou či množstvím) ze strany 

státu a trhu. Servisní role patří do ekonomické soustavy společnosti (Schneider et al., 

2007).  

• Náplní advokační role je lobbing jehož cílem je změna politiky ve prospěch svých 

členů. Zároveň vede k mobilizaci občanů, kteří mohou veřejně participovat na změně 

v podobě bojkotů či demonstrací. (Schneider et al., 2007) 

• Budování komunity. OOS upevňují sounáležitost a přispívají k integraci 

posilováním sociálního kapitálu. Dobrovolnictví vede k navazování vztahů a rozvíjí se tak 

hodnoty jako jsou důvěra a solidarita. To tvoří silnější společnost, která bude schopna se 

veřejně vyjádřit k tématu, které se jí týká. (Schneider et al., 2007) 

 

     Domnívám se, že k výčtu těchto tří základních rolí OOS stojí za to, pro komplexní 

obraz, přidat ještě dvě role, které se dají odvodit od uvedených rolí: inovační a expresivní 

(Salamon et al., 2000).  

• Inovační role, která, jak je již z Obr.1 patrné, je silně spjata s funkcí servisní. Na 

inovační úlohu OOS můžeme pohlížet ze dvou hledisek. Inovační ve smyslu nových 

přístupů, jak řešit stávající sociální problémy a v samotném procesu jejich realizace 

přispívající k naplňování potřeb, které nejsou naplněny. (Salamon et al., 2000). Dalším 

významem je inovace organizační, tedy navazování nových vazeb a způsobů spolupráce – 

např. partnerství OOS a veřejné správy (Donoghue, 2008). S inovační rolí souvisí i 

technologické inovace. 

• Expresivní role je prostorem pro vyjádření plurality společnosti v podobě identit 

kulturních, duchovních, etnických, profesních či zájmových. Expresivní role má chránit 

individuální hodnoty a jejich expresi, v čemž se může spojovat s rolí advokační (Schneider 

et al., 2007). Donoghue (2008) poukazuje na to, že některé organizace naopak proti 

expresivitě bojují, protože zdůrazňování identity určité skupiny směřuje k posilování 

rozdílů „outsiderů“ a„insiderů“ což vyúsťuje v separování spíše než integraci.  

   

     Představením občanského sektoru a jeho rolí v rámci společenského systému, se 

můžeme podívat na to, proč je tento sektor stále více spojován se sociální inovací.  

     Občanský sektor skrývá svoji sílu ve svém zasazení do komunity, jeho aktivita vychází 

„zezdola“, dokáže tak pružně reagovat na aktuální problémy komunity. Kreativním 
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přístupem přináší řešení, která odráží načerpané zkušenosti, schopnosti a dovednosti 

jedinců (Goldenberg, 2009). Právě konkrétní zkušenosti jedinců z komunity zajišťují 

znalost problematiky, která v některých případech vede k založení OOS s cílem pomoci 

stávající problém řešit. Tento „grasroots“ přístup OOS v oblasti práce s lidmi po propuštění 

z VTOS spojuje hned vícero představených rolí – 1) reaguje svojí činností na absenci 

určitých služeb poskytovaných státem (servisní role), 2) k tomu využívá inovační metody 

(inovační role), 3) většinou za podpory aktivních občanů, kteří nabízejí dobrovolnickou 

práci (budování komunity), 4) v určité míře se snaží poukazovat na potřebné změny, které 

by umožnily podmínky pro efektivnější reintegraci propuštěných do společnosti 

(advokační role).  

 

     Role OOS tak odkrývá potenciál pro participaci na řešení současných výzev. Z toho 

důvodu se domnívám, že je důležité se soustředit nejen na to, že OOS přinášejí nové a 

inovativní postupy, nýbrž pohlédnout i za oponu vývoje určité sociální inovace.  

     Teoretické zakotvení procesu sociální inovace není zatím postaveno na pevných 

základech, ale Murray et al. (2010) sestavili fáze vývoje tohoto procesu.     

 

 

3. Proces sociální inovace 

     Proces vývoje sociální inovace není tolik podroben systematické analýze, na rozdíl od 

technologické či obchodní inovace (business innovation). Murray et al. (2010) navrhují 

šest fází procesu sociální inovace (viz Obr. 2). Rozdělení procesu do fází může evokovat 

lineární vývoj. To není pravidlem u procesu sociální inovace. Naopak, její vývoj je velmi 

variabilní, fáze se mohou prolínat a nemusí následovat přímo jedna po druhé. (The Young 

Foundation, 2012)   

     Proč je tedy důležité analyzovat proces sociální inovace? Je to z důvodu toho, že pokud 

se objeví určitý model procesu sociální inovace, bude zřetelnější, v jakém stádiu a jakým 

způsobem potřebuje sociální inovace podporu k tomu, aby se mohla rozvíjet a šířit (Murray 

et al., 2010). Jasnější budou příležitosti a limity, se kterými se sociální inovace setkává při 

svém vývoji. 
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Obr. 2: Model procesu sociální inovace dle literatury 

 

Zdroj: Murray et al., 2010, s. 11 

 

1) Rozpoznání problému 

     Sociální inovace působí tam, kde se objevuje podnět. Podnětem může být událost, která 

odhalí nefunkčnost stávajícího řešení, může to být krize, jež volá po úspornějších řešeních. 

Naopak pozitivní roli hrají nové technologie přispívající k efektivnějšímu řešení. (Murray 

et al., 2010) 

     Skryté či opomíjené podněty lze nejlépe rozkrýt mapováním. U mapování je zásadní 

rozpoznat nejen symptomy, které mohou být zřetelné, ale najít kořeny tohoto problému. 

(Mulgan, 2006). Mapování může mít podobu průzkumů a dotazníků či kvalitativní 

mapování problému v kontextu místních potřeb pomocí participativních metod a 

etnograficky zaměřených výzkumů (Murray et al., 2010) či skrz empatické pozorování při 

neformálních setkáních, která nám umožní nahlédnout pod povrch problémů lidí. (Mulgan, 

2006) Zdrojem podnětů taktéž může být zpětná vazba přímo od uživatelů či dané cílové 

skupiny. Se zásadními podněty přicházejí výzkumy či nová paradigmata přinášející nové 

poznatky a pohledy, které jsou impulsem pro činnost. K rozkrytí problému a následné 

změně přispívá zviditelnění tématu – např. v podobě filmových spotů, kampaní, či stížností 

a tlaku na politické představitele. (Murray et al., 2010) 

 

2) Návrhy 

     Tato fáze je o hledání řešení identifikovaného problému či nenaplněné potřeby. Empatie 

je jedním z motorů hledání řešení, tedy skrz „…předpoklad, že lidé jsou kompetentními 
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představiteli svých životů a kompetentními řešiteli svých problémů“ ( Mulgan, 2006, s. 150) 

"(překlad vlastní)" může vzejít myšlenka řešení problému, protože takto se lze na problém 

podívat z perspektivy jednání samotných lidí. A pomocí této perspektivy se soustředit na 

tzv. pozitivní modely. (Mulgan, 2006) Totiž právě na pozitivních modelech můžeme 

nacházet vhodné přístupy, protože tak se můžeme zaměřit na to, co jim pomohlo, jak 

situaci řešili - např. reintegrované osoby po VTOS mohou sdílet zkušenosti, potřeby a tak 

se zapojit do tvorby programu pro stávající vězně.  

     Jak je naznačeno výš, jedním aspektem sociální inovace je, že spojuje lidi, aby společně 

tvořili návrhy a myšlenky s inovativními řešeními určitého problému. Zapojuje firmy, 

OOS, veřejný sektor, uživatele služeb (users) i občany. (Murray et al., 2010) Toto mezi-

sektorové propojení zajišťuje rozmanité pohledy na daný problém, jež vytváří plodné 

prostředí pro sociální inovaci. „…myšlenky se rodí z jiných myšlenek nebo z reflexe 

zkušenosti. Často jsou podněcovány přemýšlením o věcech novým nebo odlišným 

způsobem.“ (Murray et al., 2010, s. 35) "(překlad vlastní)" 

 

3) Prototypy, pilot 

     Po zrození vhodné myšlenky se její náplň testuje v praxi. Jelikož iniciátoři sociální 

inovace jsou většinou zapálení pro věc, pouští se do její realizace často rychle a testují 

„pokusem a omylem“, učí se, upravují. Inovátoři jsou ochotní nést riziko, že se inovace 

v reálných podmínkách neosvědčí, protože většinou začínají bez větších finančních výdajů, 

případně získají finanční podporu od nadace, donora, či grantu. (Mulgan, 2006) Vyšší 

finanční kapitál potřebuje pilotáž, která je obvykle testovaná delší dobu včetně oficiální 

evaluace programu. (The Young Foundation, 2012) 

 

4) Udržitelnost 

     Testování v praxi se ukáže, zda se inovace ukázala jako slibný plán. Pokud ano, je 

potřeba, aby byla stabilně udržitelná a tak měla kýžený dopad. Proto potřebuje strategii 

fungování jejíž součástí je i ekonomický plán. Tato strategie by kromě bližších specifik 

poslání a cílů, měla obsahovat způsob poskytování služby, počáteční kapitál, finanční plán 

včetně způsobu získávání příjmu. Iniciátoři inovace tak potřebují podporovatele. Mulgan 

(2006) toto metaforicky vystihuje: „inovativní a kreativní „včely“… často potřebují najít 

„stromy“, které jim dají obživu…“ (s. 153) "(překlad vlastní)". Zajistit finanční zdroje lze 

pomocí grantů, speciálních úvěrů, investorů, filantropů. Ve veřejném sektoru tato 
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udržitelnost znamená, že je s inovací počítáno ve veřejném rozpočtu, jako součást veřejné 

politiky. (Murray et al., 2010) 

     Kromě finančního zajištění, je také důležitým zdrojem udržitelnosti personální obsazení 

včetně úlohy dobrovolníků. Rozvíjení sítí a vazeb nejen mezi uživateli, dodavateli, 

podporovateli, ale i uvnitř organizace se zaměstnanci a dobrovolníky. Protože kromě 

motivace, je to právě důvěra a vztahy, které přinášejí zdroje (ať už finanční či v podobě 

dobrovolnické práce) (Murray et al., 2010). V této fázi se také musí zvolit organizační 

forma – zda právní forma organizace či neformální sdružení. (The Young Foundation, 

2012)    

     K udržitelnosti rovněž patří transparentnost jednání subjektů i zefektivňování práce 

pomocí technologického pokroku (např. spolupráce s profesionály). (Murray et al., 2010) 

 

5) Růst a šíření  

     Kromě rozrůstání organizace jsou další způsoby jak rozšiřovat působení – fúzí, federací, 

franšízingem2. Nebo jednodušeji inspirací, kampaněmi, zvyšujícím se zájmem uživatelů. 

Také v rámci pronikání a šíření se sociální inovace může stát součástí veřejné politiky, 

protože produktivním zákazníkem je sám stát, který nakupuje produkty a služby. Lokální 

samosprávy zkoušejí, na základě smluvní dohody, pověřovat službami sociální podniky či 

další OOS. (Murray et al., 2010) 

     Sociální inovace se většinou nerozrůstá pouze v rámci organizace (jak je to u 

obchodních inovací, které si chtějí inovaci uchovat pro sebe), ale tím, že má sociální cíl, je 

záměrem rychlé šíření do společnosti, proto organizace spíše preferují spolupráci na 

implementaci s jinými organizacemi nebo asociacemi. Pro některé není ani růst organizace 

vítanou možností, růst také podmiňuje změny v řízení, kultuře organizace a její struktuře. 

Růst organizace však nemusí souviset pouze s její velikostí, ale i s rozšiřováním znalostí, 

využívání technologických kapacit či zdokonalováním jejích služeb. (Murray et al., 2010) 

     Kampaně, různá ocenění a další druhy propagace a marketinkové strategie, přispívají 

k šíření sociální inovace a vybízejí ke změně chování veřejnosti, což je nejvyšší možnou 

hodnotou dosahu sociální inovace. 

 

 

 

                                                           
2  Nejčastější formou frančízingu (franchising) je např. dceřinná společnost. Jedná se tedy o síť samostatně 
fungujících subjektů, které čerpají určité výhody, zároveň však musí dodržovat povinnosti, jež ze vztahu 
vyplývají. (Pozn. autorky) 
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6) Systémová změna  

     Systémová změna je pokládána za nejvyšší možnou fázi sociální inovace. Změna se 

dotýká celé společnosti, zahrnuje všechny sektory (veřejný, soukromý, neziskový, 

neformální). (Murray et al., 2010).    

     K této fázi dospěje nemnoho sociálních inovací, protože jejím výsledkem nejsou jen 

alternativní přístupy či nové produkty, ale zásadní dopad spočívá v tom, že mění způsob 

myšlení a nazírání na problémy. Ochrana životního prostředí je příkladem – recyklování, 

regulace spalování odpadu, redukce karbonu. Mnoho organizací se snažilo prosadit tyto 

změny a trvalo desítky let, než se jim podařilo změnit regulace, zákony, obchodní strategie, 

chování lidí či měnit dosavadní scénáře uvažování - odpad byl problém a jeho likvidace 

byl závěr. Dnes se nahlíží na odpad jako možný zdroj, který lze využít (Murray et al., 

2010).   

    Taktéž prevence je v současné době prioritní téma, které předchází vysokým výdajům a 

mění pohled na příjemce služeb a jejich pohled na ně samé. Tento přístup staví na podpoře 

uživatele v posilování jeho odpovědnosti nikoli na obrazu uživatele jako pasivního 

příjemce služeb. Prevence se hlásí k individuálnějšímu přístupu, kde důležitou roli hraje 

dobrovolnictví, peer konzultanti, mentoring, vzájemně pomocné skupiny apod. (Murray et 

al., 2010) 

     Do systémové změny se dříve nebo později musí zapojit stát, protože systémová změna 

není možná bez ukotvení změn v legislativě. Systémová změna přináší nová práva, 

závazky, zákony, rekategorizaci problémů, decentralizaci (předání zodpovědnosti na 

subjekty územní samosprávy). (Murray et al., 2010) 

 

4. Propuštění vězni jako problém. Co s tím? 

     Ocitnout se po vykonání trestu najednou sám před branami věznice, není všemi 

propuštěnými vnímán jako šťastný okamžik, jak by se mohlo zdát. „Za nejrizikovější 

období (pro recidivu) se považuje prvních 6 měsíců po propuštění z výkonu trestu odnětí 

svobody a maximum recidivujících pachatelů se dopouští nového trestného činu v průběhu 

3 let po propuštění.“  (Marešová a kol,. 2011, s. 17)  
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4.1 Kriminální recidiva 

     Kriminalita je obecně vnímána jako problém. Výsledky statistik poukazují na 

znepokojující procento pachatelů - recidivistů. Kriminální recidiva se obecně definuje jako 

„návrat ke kriminálnímu chování” (Marešová a kol., 2011, s.20), přesto existují různá 

pojetí, podle čeho kriminální recidivu hodnotit, a proto se můžeme setkat s odlišnými údaji 

o recidivě ve statistikách policejních, soudních a vězeňských. Důvodem jsou tři hlavní 

diferencované pohledy na to, jak se na recidivu nahlíží.  

     Nejčastěji je aplikován trestně-právní pohled, který pojímá recidivu na základě 

opakovaného pravomocného odsouzení. Zúžená podoba tohoto pohledu je penologické 

pojetí recidivy, kdy se recidivista definuje pouze jako opakovaně odsouzen 

k nepodmíněnému trestu odnětí svobody. Naopak širší pojetí nabízí kriminologický 

pohled, který nepohlíží na recidivistu pouze v souvislosti s opakovaným pravomocným 

odsouzením, ale patří sem i tzv. latentní kriminalita (dotyčný nebyl odsouzen, stíhám či 

dokonce nedošlo k odhalení trestného činu).  (Marešová a kol, 2011)  

 

     Stále více se dostává do diskuze téma efektivity nepodmíněného trestu, v zahraničí 

tento stav, symbolicky ke krizi sociálního státu, někdy nazývají „krize trestu odnětí 

svobody“ (Vejběrová, 2009, s. 183). Jádro problému mají totožné – neefektivnost a vysoké 

náklady. Předmětem diskuze samozřejmě není rušení věznic, patří tam ti, kteří jsou 

společnosti nebezpeční. (Vejběrová, 2009) Nicméně např. největší podíl páchané činnosti 

je majetková trestná činnost, s jejichž pachateli, pokud reflektují vinu, by se mohlo 

pracovat přístupem restorativní justice, či volit alternativní formu trestů, aby škoda mohla 

být reálně nahrazena. 

     Kriminalita, především ta opakovaná, stoupá do vysokých čísel. A právě kriminální 

recidiva je symptomem selhání či neúčinného fungování systému. Uvěznění vytváří 

podmínky pro tzv. proces prizonizace, kdy člověk přejímá normy nového prostředí 

(věznice) včetně vzorců chování. V tomto prostředí je vše organizováno za odsouzeného, 

což vede k omezení samostatnosti a po propuštění to vede k neschopnosti samostatně se 

rozhodnout a plánovat. V kombinaci s izolací od společnosti, vede mnohdy tento proces 

k degradaci jedince, i přes snahu státu poskytováním penitenciární péče. (Vejběrová, 2009) 

Po propuštění je pak potřeba dlouhodobé práce s klienty směřující k adaptaci na normy 

společnosti a převzetí vlastní odpovědnosti a iniciativy.  
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     Lze konstatovat, že trest odnětí svobody je finanční zátěží pro stát a nepřestává být 

obavou pro společnost. Vyvstává tak věčná otázka, jakým způsobem omezit páchání 

trestné činnosti?  

 

     Recidiva se obvykle nazírá skrz důvody, které vedou k recidivnímu chování. Zde bych 

se chtěla zamyslet nad příčinami recidivy z perspektivy toho, co je důvodem upuštění 

(desistance) od kriminálního chování. Tedy z pohledu „co funguje“, než z pohledu „nic 

nefunguje“. Domnívám se, že i tento nepatrný rozdíl v pojetí problému staví propuštěné 

vězně do jiné pozice – tedy ne jako ty, kteří sklouznou ke kriminálnímu chování, protože 

k tomu mají spoustu důvodů, ale pohlížet na ně jako na ty, kteří mohou dokázat, na základě 

určitých podmínek, od tohoto vzorce chování upustit. Čerpat z tzv. pozitivních modelů 

integrace propuštěných vězňů spíše než vyzdvihovat neúprosný kolotoč recidivy. Ostatně 

odlišný pohled a přístup k problémům je důležitou součástí sociální inovace v obecném 

smyslu.    

     V duchu této perspektivy nastíním důvody upuštění od kriminálního chování a stručně 

poukážu na překážky, které jsou kladeny na tuto cestu. Posléze navážu představením 

mentoringu jako sociální inovace, která svým přístupem reaguje na tyto překážky a 

pomáhá je překonat.  

 

4.2 „Co funguje“  

     Upuštění od kriminálního chování není pouze o identifikaci faktorů, ale je to proces, 

který u každého propuštěného individuálně proplétá tyto faktory. Odsouzení mnohdy 

negují jakoukoli odpovědnost za svůj čin, delegují vinu i řešení na jiné osoby (Peterková, 

2013). Tudíž nereflektují žádný problém. Pokud však dojdou k momentu, kdy se jedinec 

podívá a zhodnotí svůj dosavadní život, to je první bod procesu změny. Je to krok, který 

vyžaduje vnitřní zastavení (Farrall, Calverley, 2006). Často toto zastavení vzrůstá z nějaké 

šance či příležitosti, která je pro jedince důležitá na základě jeho stávajících hodnotových 

priorit. Ve spojitosti s touto příležitostí hodnotí svůj dosavadní život a zároveň si 

představuje vyhlídky změn, které by nastaly, kdyby tuto příležitost vzal vážně. Vrcholem 

procesu se dosáhne, když jedinec reflektuje staré návyky a styl života jako špatný a je 

rozhodnut pro tuto změnu. (Farrall, Calverley, 2006) Pro lepší představu procesu změny se 

můžeme podívat na obr. 3 „kolo změny“, které znázorňuje 6 fází procesu změny, které 

definovali J.O. Prochaska a C.C. DiClemente (1982) (Nevrkla).  
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Obr. 3: Kolo změny 

 

Zdroj: www.problemgambling.cz/news/motivace-a-kruh-zmeny/, [cit. 18.1.2015] 

    Rozhodnutí je zcela určitě klíčové z pohledu vnitřní motivace, ale jak z obrázku 

vyplývá, rozhodnutí vede buď k trvalé změně, nebo relapsu (v našem případě by šlo o 

recidivní chování). Aby došlo k trvalé změně (reintegraci), zásadní je období udržení 

změny. Farrall, Calverley (2006) uvádí faktory vedoucí k upuštění od kriminálního 

chování, které by se daly rozdělit do třech kategorií:  

• sebevědomí – mít motivaci a mít sebedůvěru, že jsem schopný změny.  

• opustit rizikové prostředí – vyhnout se vztahům a prostředí, které vedly ke 

kriminálnímu chování. 

•  zázemí – vytvořit si sociální identitu prostřednictvím vztahů, práce, bydlení. 

 

     Tyto tři kategorie faktorů poukazují především na podporu osobního růstu, podporu 

životního stylu a vytvoření zázemí. Jak je patrné, hlavní roli těchto faktorů ztvárňuje 

vnitřní a vnější ukotvení propuštěného a oboje je provázáno, protože vnitřním postojem 

(sebedůvěra a motivace) lze silně ovlivnit vnější faktory (práce, vztahy, bydlení). Rovněž 

vnitřní i vnější faktory vyžadují podporu.  

 

4.3 Pomoc poskytovaná státem osobám po propuštění z VTOS 

     V České republice je pomoc propuštěných vězňů doménou státu. Pojďme se stručně 

podívat na druhy pomoci, které nabízí stát.   
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Obr. 4: Pomoc poskytovaná státem osobám po propuštění z VTOS 

 

 

 

 

4.3.1 Probační a mediační služba ČR 

     Probační a mediační služba (PMS) je organizační složka státu. Je to relativně nová 

instituce, která vznikla v roce 2000 za účelem efektivního dohledu nad alternativními 

tresty a realizace řešení konfliktu mezi obětí a pachatelem v podobě mediace (zákon č. 

257/2000 sb.). PMS ČR zapojuji do pomoci státu propuštěným, jelikož je jedním z aktérů 

při podmíněném propuštění z VTOS (paroli), což souvisí se zacílením mé práce. 

      Smyslem PMS je snížit počet vězněných osob, posilovat prevenci kriminálního 

chování a odpovědnost za svoje činy (Dvořáková, 2014). PMS aplikuje inovativní principy 

restorativní justice ve své službě mediace, při které se, na základě dobrovolného 

rozhodnutí, setká tváří v tvář oběť a pachatel za přítomnosti mediátora v přípravné fázi 

trestního řízení. Cílem mediace je přijmutí odpovědnosti pachatele, narovnání konfliktu 

mezi pachatelem a obětí a příprava náležitých podmínek, které pachatel musí splnit, pokud 

soudce rozhodne o alternativním trestu či odklonu v trestním řízení. (Štern a kol., 2010)       

     Další službou PMS je probace, jejíž náplní je dohled nad alternativními tresty a 

opatřeními: 

� probační dohled (podmíněné odsouzení) 

� obecně prospěšné práce (50-300 hodin bezplatné práce prospěšné pro společnost) 

�  parole (podmíněné propuštění z vězení). V momentě, kdy chce odsouzený zažádat  

o podmíněné propuštění, může oslovit probačního úředníka, kterého požádá o spolupráci 

při přípravě tohoto procesu. Pokud se domluví na spolupráci, vytvoří se plán spolupráce. 
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Probační úředník zjišťuje informace o odsouzeném na základě rozhovorů s lidmi 

z klientova okolí, řeší situaci, která nastane po propuštění, zvažuje rizika a faktory 

kriminálního chování, do procesu ideálně zapojuje i oběť. Na konci tohoto procesu se 

probační úředník vyjádří k doporučení/nedoporučení odsouzeného k podmíněnému 

propuštění, o kterém rozhodne soud. (Štern a kol., 2010) Pokud situace vyžaduje, 

předkládá podmínky pro jeho propuštění (dohled, zákaz styku, léčba závislosti, nahrazení 

škody, doplnění kvalifikace). Pokud soud rozhodne o podmíněném propuštění z VTOS, je 

po propuštění zahájen dohled probačního úředníka nad pachatelem. Zároveň probační 

úředník nabízí pomoc při reintegraci klienta do společnosti. (PMS ČR) 

 

     V procesu změny (Obr. 3) je zásadní udržet změnu jako trvalou proměnou. V této fázi 

je velmi důležitý podpůrný vztah, na rovnocenné a neformální bázi. S klienty mívá 

probační úředník pravidelné schůzky a snaží se na základě jeho potřeb je řešit. Navzdory 

tomuto působení probačního úředníka sálá z jeho pozice něco, co kvůli povinnostem a 

pravidlům úředníků zcela neodpovídá neformálnímu a rovnocennému vztahu: „Poruší-li 

obviněný podmínky, omezení či povinnosti stanovené mu v rámci dohledu…může úředník 

Probační a mediační služby upozornit na zjištěné nedostatky a dát mu poučení, že 

v případě opakování nebo závažnějšího porušení stanovených podmínek, omezení či 

povinností bude o tom informovat předsedu senátu nebo samosoudce…“ (zákon č. 

257/2000 sb., § 7). Úředník PMS je pro její klienty nedobrovolnou (tedy povinnou) 

službou.  

 

4.3.2 Sociální kurátor  

     Sociální kurátor je sociální službou podle zákona č 108/2006 sb., o sociálních službách. 

Jeho úloha je v začleňování osob, které prošli ústavním zařízením, osoby po výkonu trestu 

či další osoby, které jsou v riziku exkluze ze společnosti (zákon č. 108/2006 sb., §92). 

Cílem práce sociálního kurátora je socioterapeutický vztah, v jehož průběhu sociální 

kurátor nabízí odborné sociální poradenství a pomoc v řešení tíživé situace v prvních 

chvílích po propuštění, které jsou pro propuštěného velmi náročné. Klient může navázat 

kontakt se sociálním kurátorem ještě v průběhu trestu odnětí svobody, protože sociální 

kurátor, v rámci kontinuálnosti jeho práce, nabízí pomoc s řešením problémů ještě před 

propuštěním. (MPSV, 2007) Spolupráce se sociálním kurátorem není povinná, tudíž 

propuštěný navštíví sociálního kurátora v případě, že on sám chce.  
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     Nicméně instituce sociálního kurátora není mezi propuštěnými často vnímána jako 

pomáhající (Za Branou, 2011). To, jak propuštění vnímají sociálního kurátora, často 

spočívá v očekávání pomoci s uplatněním nároku na dávky v hmotné nouzi, se 

zařizováním dokladů, bydlení, hledáním práce.  

     Z pohledu sociálních kurátorů je překážkou v efektivní a individuální práci 

s propuštěnými velký počet klientů, který nedává tolik prostoru pro individuální 

socioterapeutický vztah (Peterková, 2013). 

 

4.3.3 Sociální dávky  

     Pomoc v hmotné nouzi je systém dávek složených z příspěvku na bydlení, doplatku na 

bydlení a mimořádné okamžité pomoci (bezodkladně až 1000 Kč). Tyto dávky mají jasnou 

funkci v podobě finanční podpory osobám, které se ocitly v tíživé sociální situaci. Řízení o 

dávce pomoci v hmotné nouzi trvá 30 dnů, v případech, které vyžadují místní šetření, se 

doba prodlužuje na 60 dnů.     

 

     Když se vrátíme je kolu změny (Obr. 3), často mnoho vězňů se rozhodne ke změně, ale 

po propuštění dojde k relapsu. Velmi rizikové je tedy období ihned po propuštění. 

V kontextu výše zmíněného přehledu pomoci poskytované státem vyplývá, že stát zajišťuje 

základní podporu lidem po propuštění – ať už v podobě finanční pomoci nebo sociálních 

služeb (viz Obr. 4). Přesto však v současné době více jak 50% stíhaných je opakovaně 

trestaných (Marešová, 2014). V čem je systém pomoci propuštěným nefunkční?  

    Jádrem neefektivity není pouze nedobře nastavený systém dávek pomoci v hmotné 

nouzi, především v souvislosti z několikatýdenní lhůtou na jejich vyřízení, ale chybí 

individuální, horizontální přístup k propuštěným, který by usměrňoval projevy prizonizace 

- podporoval jak sebedůvěru jedince, tak i určité sociální zázemí a návyky, což je pro 

udržení změny zásadní, zejména v období po propuštění, které je stěžejní pro úspěšnou 

reintegraci a tedy plné dosažení účelu trestu.     

 

4.4. Podpora poskytována nestátními subjekty 

     Stát poskytuje formálně koncipovanou péči o propuštěné vězně, která má směřovat 

k reintegraci, nicméně z výše uvedeného vyplývá, že tato péče má své limity. Na tyto 

limity reagují organizace občanské společnosti, které se zapojují do postpenitenciární péče 
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a individuálním přístupem odpovídají na specifické potřeby trestaných při jejich 

začleňování do společnosti. 

     Cíl a ústřední poslání OOS se vyznačuje přidanou sociální hodnotou. Sociální hodnotu 

zde můžeme nahlížet z několika úhlů: přispívá k veřejnému prospěchu a zároveň probouzí 

občany k jednání, vybízí k myšlence „i já mohu něco udělat“. Tato myšlenka přechází 

v jednání skrze možnost dobrovolnictví, které je jedním ze zásadních atributů OOS. 

Podporuje občany k angažování se na veřejně prospěšném poslání organizace. „Místní 

sdružení jsou vnímána jako způsob, jak mohou místní lidé zlepšovat kvalitu života ve své 

obci (sousedství). Místní základní organizace v obci poskytují služby, které by tam jinak 

nebyly“. (Pospíšilová, 2003, s. 20) OOS tak budují aktivní komunitu schopnou reagovat na 

místní potřeby. Budování komunity posiluje sociální kapitál, který je velmi důležitým 

prvkem při reintegraci propuštěných vězňů a jejich přijetí do společnosti. Sociální kapitál 

vytváří sociální základnu jedince, z které pak může čerpat solidaritu a další hodnoty, které 

obnovují důvěru a vzájemnost. Sociální kapitál představuje „spojení napříč sociální 

rozdílností … čímž přispívá k celospolečenské kohezi.“ (Novotná, 2014, s. 23)  

     Na poli postpenitenciární péče se, vzhledem k limitům péče státu, silně etablovaly právě 

OOS. V průběhu porevolučního vývoje se některé organizace staly specializovanými (např. 

Český helsinský výbor, Rubikon centrum, z.s, Lighthouse, z.s., Za Branou, z.s.), další 

organizace se snaží o celkovou podporu (praktickou i duševní) trestaných (Na Svobodě, 

z.s., Mezinárodní vězeňské společenství, z.s.), jiné poskytují služby širší cílové skupině 

osob, která se ocitla v tíživé životní situaci, tyto organizace spravují např. mnoho 

azylových domů (Arcidiecézní charita Praha, Armáda spásy apod.). Situaci propuštěných 

vězňů aktivně řeší vznikající sociální podniky iniciované neziskovými subjekty (např. 

Kavárna Dismas o.p.s., Litoměřické biskupství, Centrum podpory podnikání Praha, o.p.s., 

Trutnovská zeleň, o.p.s.).  

     Uvedené atributy, které přináší OOS doplňují limity postpenitenciární péče 

poskytované státem. Postpenitenciární péče je oblast, kde se teorie veřejných statků jasně 

odráží od reálného stavu. Stát má svoje omezení, v jeho službách není dostatečný prostor 

pro individuální a neformalizovaný přístup. OOS tak v postpenitenciární péči stojí jako 

jeden ze zásadních pilířů, protože právě jeho podstatou a rolí je nabídnout to, v čem stát 

selhává. 
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     Nyní bych ráda představila jednu ze sociálních inovací, která reaguje na toto selhání 

tím, že přináší do postpenitenciární péče individuální, neformální a podpůrný přístup. Tím 

je mentoring, který obvykle pokrývá rané období po propuštění, kdy je stěžejní být 

podporou propuštěnému v pomyslném kole změny. Mentoring se využívá nejen v přístupu 

k propuštěným vězňům, kteří prošli nepodmíněným trestem, ale i k podmíněně 

propuštěným osobám či osobám odsouzeným k alternativním trestům.    

 

5. Mentoring   

     Mentoring má svou tradici již v řecké mytologii, kde mentor je věkem starší rádce 

mladým (McKimm et al., 2007). Kolébka mentoringu, jako nástroje proti sociální exkluzi 

v reakci na selhání sociálního státu, je zasazena do USA. Jeden z prvotních 

mentoringových programů byl realizován soudním úředníkem Ernestem Clerkem na 

počátku 20. století. Tento jeden z nejznámějších mentoringových programů nese název Big 

Brothers/Big Sisters of America (BBBSA), zaměřený na ohrožené děti a dospívající. Jeho 

tradice trvá již 110 let. V 70. a 80 letech 20. století zažívá mentoring v USA velký boom a 

stává se součástí praxe. Do Evropy se mentoring dostává později, v polovině 90. let se 

začíná rozvíjet ve Velké Británii, která uchopila jeho potenciál. (Newburn, Shiner,  2006)   

     Nicméně mentoring není cílen pouze na děti a mladistvé, ale rozšiřuje svoje působení i 

mezi další sociální skupiny. V této práci se soustředím na mentoring dospělých 

propuštěných vězňů, který lze definovat jako „…činnost ukotvenou ve vyvíjení a 

upevňování podmínek upuštění od kriminálního chování, rehabilitace a jako přístup 

v práci s delikventy, který je rozvíjející.“ (Brown, Ross, 2010, s.31) "(překlad vlastní)". 

Mentoring dospělých propuštěných vězňů není určován věkovým modelem „starší mentor, 

mladší svěřenec“, ale jde o lidské přijetí mentora a jeho vztah ke svému svěřenci (mentee), 

který ho provází v nelehkém období přechodu z vězeňské cely do společnosti. Kontakt 

mezi mentorem a svěřencem obvykle počíná již před propuštěním, aby se postupně navázal 

vztah, který pokračuje po propuštění.  

     Přechod z věznice do komunity je proces, který vyžaduje určité podmínky, aby byl 

úspěšný. Tento přechod je stále ještě součástí účelu trestu, který má být završen reintegrací 

trestaného. Tento poslední krok naplnění účelu trestu se zdá být v České republice 

opomíjený. Výše jsme uvedli, že stát poskytuje pomoc, která směřuje k reintegraci 
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trestaného. Taktéž jsme ale nastínili potřeby, které stát nenaplňuje či ani není schopen 

naplnit, aby propuštěný upustil od kriminálního chování a úspěšně se reintegroval. 

V čem mentoring přispívá k upuštění od kriminálního chování? 

Dle Browna a Rosse (2010) lze přínosy mentoringových vztahů rozdělit do dvou rovin:  

Praktická rovina přínosů mentoringu:  

• doprovody na úřady, soudy, lékaře  

• reference pro zaměstnance 

  

Emoční rovina přínosů mentoringu 

• Otevřený vztah. Tímto je míněn vztah, kdy svěřenec/klient se nemusí nijak 

přetvařovat, protože mentor ví o jeho kriminální minulosti, což svěřenci dává pocit 

svobody a bezpečí. Mentor nesoudí jeho minulost. 

• Mentor jako osoba, která nepatří do minulosti trestaného. 

• Mentor jako osoba, která pomáhá vytvářet nový pohled na řešení problémů 

• Bojuje proti sociální izolaci (mentor jako jeden z mála „normálních“ kontaktů 

propuštěného) 

• Nástroj rozvoje prosociálního chování  

      Tento výčet přínosů obsahuje mnoho inovativních prvků. Mentoring je přístup, který 

propuštěnému nabízí vztah. Už pouze tímto faktem je mentoring inovativní, protože vztah 

nelze standardizovat do určité formy, a proto i každý mentorský vztah je unikátní a má 

možnost individuálně reagovat na potřeby klienta (Brumovská, Seidlová Málková, 2010). 

Nenabízí materiální užitek, z čehož lze usoudit, že pokud  má propuštěný zájem o mentora, 

může to být známkou toho, že hledá způsob, jak něco změnit v jeho životě (Newburn, 

Shiner,  2006).  Každá změna vyžaduje silnou vnitřní motivaci, nicméně zároveň potřebuje 

podporu. Dle teorie upuštění od kriminálního chování je sebevědomí jedním ze stěžejních 

bodů procesu upuštění. Otevřenost, přijetí, důvěra ve schopnosti propuštěného a jejich 

rozvoj, které jsou jádrem mentorského vztahu, posiluje jedince v jeho prvních krocích 

v pomyslném kole změny. Mentorský vztah také přináší do života propuštěného „nový 

vítr“. Je to osoba, která absolutně není spjata s minulostí trestaného, což je pozitivní nejen 

v podpoře vytváření nových sociálních vazeb a upuštění od starých kontaktů, kde by 
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vznikalo riziko vrácení se k trestné činnosti, ale i nový vítr ve způsobu uvažování a 

myšlení. Mentor neříká, co má propuštěný dělat (to ostatně dělá stát v rámci 

postpenitenciární péče), ale probíráním různých témat a problémů, které propuštěný řeší, 

rozšiřuje svým pohledem škálu možností uvažování o problému a jeho řešení.  

     Zásadním přínosem mentoringu je, že pokrývá velmi rizikové období v počáteční době 

po propuštění, kdy vliv prizonizace v kombinaci s neefektivně nastaveným systémem 

vyřízení dávek pomoci v hmotné nouzi, je zcela otevřeným prostorem pro rizikové faktory 

jako je navázání starých kontaktů, ztráta jakékoli sebedůvěry a sebevědomí v důsledku 

omezené kognitivní schopnosti řešit problémy, setkání se s neúspěchem a nepřijetím, 

nedostatek zdravých sociálních kontaktů. Tyto faktory jsou dle teorie upuštění od 

kriminálního chování důležitými podmínkami ke změně směru života bez trestné činnosti. 

 

     V teoretické části práce jsem představila koncept sociální inovace a její působnost se 

zaměřením na občanský sektor jako významný zdroj sociální inovace. Dále jsem se 

zamýšlela nad aktuálním problémem osob propuštěných z vězení, a nad faktory, které drží 

propuštěného od kriminálního chování. V návaznosti na to, jsem stručně uvedla současnou 

pomoc, kterou nabízí stát propuštěným vězňům v České republice a její limity. Na základě 

tohoto výchozího rámce jsem do kontextu zarámovala mentoring, jako příklad sociální 

inovace v přístupu k propuštěným a jeho přínosy, které reagují na limity současné 

postpenitenciární péče tím, že doplňují naplňování potřeb propuštěných, které jsou státem 

poskytovány v minimální míře či vůbec. Mentoring tak nabízí potenciál v této oblasti, 

který však zatím v českém prostředí není tolik rozšířen. Považuji za důležité se ptát, proč 

to tak je a zjistit, jakým vývojem mentoring prochází a zároveň zmapovat limity organizací 

při implementaci mentoringu.      
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Výzkumná část 

6. Výzkumné otázky 

     Záměr práce definovaný v úvodu a znalosti načerpané z literatury mě vedly ke zvolení 

těchto výzkumných otázek:  

1. Jaký byl proces vývoje mentoringu implementovaný 5 organizacemi občanské 

společnosti v ČR?  

2. Jaké byly podmínky a motivace OOS, které vedly k vývoji mentoringu propuštěných 

vězňů jakožto sociální inovace?  

3. Jaké limity OOS vnímají při procesu sociální inovace? 

     Jako konkrétní příklad sociální inovace v této práci bude figurovat mentoring 

propuštěných vězňů. Podrobně rozeberu rozdíly a podobnosti procesu SI mezi kroky 

uvedenými v literatuře představené v teoretické části práce, a mezi realizovanými kroky 

OOS v ČR. Jelikož proces SI je úzce spojen s podmínkami daného prostředí, vyzdvihnu 

atributy, které ovlivnily implementaci mentoringu v ČR a pozastavím se nad limity 

spojenými s tímto procesem.  

7. Metodologie 

     Z výše představených výzkumných otázek je patrné, že jde o získání hlubších poznatků 

o procesu sociální inovace na příkladu mentoringu se zvolenou cílovou skupinou. Na 

základě načerpaných teoretických znalostí o procesu sociální inovace ze zahraniční 

literatury, se pokusím o prozkoumání vývoje sociální inovace v prostředí českých 

organizací občanské společnosti, její podmínky, příležitosti a limity. V této práci je pozice 

sociální inovace zasazena do prostoru občanského sektoru jako výhradního přínosce 

mentoringu v přístupu k propuštěným vězňům, a proto se pokusím přinést vhled do potřeb 

a vnímání procesu při zavádění novátorského přístupu ze strany OOS.   

     K dosažení vytyčeného cíle výzkumu, jsem si zvolila kvalitativní výzkum, který se 

považuje za „…proces hledání porozumění“  (Creswell 1998 in Hendl 2005, s.50). 

Výzkum probíhal v období od 12.3.2015 do 11.5.2015. V tomto časovém rozmezí bylo 

realizováno 10 rozhovorů se zástupci vybraných OOS. Analýza těchto rozhovorů by měla 
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přinést poznatky, které by osvětlily obraz procesu sociální inovace v ČR přímo z pohledu 

OOS jako realizátorů zvolené sociální inovace.  

7.1 Výzkumné metody 

     S ohledem na výzkumné otázky jsem zvolila kvalitativní výzkum založený na polo-

strukturovaných rozhovorech. Hendl (2005) výstižně pojímá tento způsob jako rozhovor 

pomocí návodu, kde návod představuje připravená témata a k tomu podotázky, které 

mohou být variabilně použity. Jelikož pro sledování výzkumných otázek bylo podstatné 

zjistit pohledy respondentů a jejich zkušenosti s procesem vývoje mentoringu v organizaci, 

podotázky jsem kladla variabilním způsobem, dle přirozeného toku rozhovoru.  

    Variabilita průběhu rozhovorů rovněž pramenila z odlišných funkcí respondentů 

v organizacích a jejich doba působení v rámci organizace, čemuž jsem musela podobu 

rozhovoru přizpůsobit.  

     Základní strukturu návodu rozhovoru jsem koncipovala na základě teoretického 

východiska procesu sociální inovace ze zahraniční literatury, kterou jsem představila 

v první části práce. Na začátek jsem volila většinou otázky popisného charakteru, které 

měli vést k přirozenému a plynulému začátku rozhovoru (Hendl, 2005).  

 

Hlavní témata pro rozhovory: 

• úvodní otázky  

• podněty pro realizaci mentoringu  

• pilot/prototypy  

• udržitelnost  

• šíření mentoringu 

• evaluace mentoringu 

• systémová změna  

     Jak jsem již zmínila výše, strukturu rozhovoru jsem upravovala. Tzn. uvedenou 

základní strukturu jsem použila pro respondenty, kteří stály u zrodu mentoringu a pamatují 

tak jeho počátky. U současných koordinátorů jsem se zaměřovala na nynější stav, na jejich 

práci koordinátora a vize do budoucna. U respondentů, kteří zastávali pozici mentora, jsem 

otázky směřovala k nahlédnutí do mentoringu v praxi.  
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     Po realizaci rozhovorů průběžně probíhal jejich přepis ze záznamu do elektronické 

podoby. Prvotní analýza dat měla podobu otevřeného kódování, jakožto simplifikujícího 

kroku, který umožnil nacházet různé indikátory jevů a jejich spojitosti (Strauss, Corbin, 

1999). S ohledem na výzkumné otázky jsem k analýze dat přistupovala s určitou 

předběžnou kostrou témat – kategorií, které definovaly proces sociální inovace. Při přepisu 

a následné analýzy se postupně rýsovala témata, která zapadala do kostry hlavních témat, 

některá jsem doplňovala. Tato témata sloužila jako obecnější kategorie, ke kterým se 

v průběhu analýzy přepsaných rozhovorů navazovaly kódy (Strauss, Corbin, 1999). Tato 

metoda kódování mi umožnila systematizovat získaná data a orientaci při další analýze dat 

(Hendl, 2005). 

     V určitých případech jsem pro doplnění potřebných informací kombinovala analýzu 

rozhovorů s analýzou vybraných výročních zpráv. 

 

7.2 Výběr vzorku 

     Pro výběr respondentů pro polo-strukturované rozhovory bylo podmínkou, aby 

respondent měl zkušenost s mentoringem dospělých propuštěných vězňů (případně vězňů 

s podmíněným propuštěním) v rámci organizace občanské společnosti. Jelikož jsem 

předpokládala variabilitu v pojetí mentoringu u českých OOS, „zkušenost s mentoringem“ 

jsem měla definovanou široce - jako provázení propuštěného po opuštění bran věznic 

založeného na hlubším a méně formálním kontaktu než klasické poradenství.  

      Zvolenou „populaci“ pro můj výzkum bylo poměrně těžké zmapovat, jelikož, jak jsem 

zjistila, se jedná o poměrně málo početnou skupinu organizací. Z toho důvodu se pro 

hledání vhodných respondentů jevila metoda „sněhové koule“ (Disman, 2002), jelikož  

„…výběr technikou sněhové koule je účinnou metodou k získávání subjektů z populací 

(„vzácných“ a „skrytých“)…“ (Rada Evropy, s. 27). Jedná se o metodu výběru 

výzkumného souboru založenou na nepravděpodobnostním výběru. Princip metody 

sněhové koule jsem využila trojím způsobem: 1) Při rešerši OOS pomocí internetu – tedy 

na základě informací uvedených na webových stránkách nalezené organizace, jsem se 

dostala k další organizaci (např. skrz sekci – s kým spolupracujeme či kdo nás podpořil, 

případně skrz výroční zprávy). 2) V rámci mého dobrovolnického působení ve dvou OOS 

zaměřující se na vězněné osoby a propuštěné, jsem se mohla dozvídat o dalších 

organizacích podobně zaměřených. 3) Skrz akce pro veřejnost organizované OOS (Festival 

Prison Family, Festival Netrestejme dvakrát).   
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     Pomocí vlastní rešerše OOS pracující s dospělými vězněnými osobami, osobami po 

propuštění, jsem se dostala k číslu 17. Při rešerši jsem si nekladla žádné geografické 

parametry, tudíž se jedná o průřez napříč Českou republikou. Je pravděpodobné, že 

vytvořený seznam OOS není zcela kompletní, ale dle mé, výše popsané, rešerše, jsem 

dospěla k „saturaci vzorku“ – tzn. již jsem nenacházela nové organizace pracující 

s vytyčenou cílovou skupinou. Rešerši přikládám v Příloze 3.  

 

     Úvodním emailovým dopisem jsem oslovila 8 organizací, které vykazovaly určitou 

zkušenost s mentoringem. Jednalo se o tyto organizace: Spolek Lighthouse, Mezinárodní 

vězeňské společenství, Na Svobodě, Nová Šance, Romodrom, Rubikon centrum, Sociálně-

psychologické centrum Mosty, Za Branou. 

     Sociálně-psychologické centrum Mosty se do výzkumného projektu nezapojilo 

z důvodu nedostatku časových možností. Taktéž časová vytíženost byla důvodem neúčasti 

zakladatele Nové šance, ale o zapojení projevila zájem jedna z pracovnic spolku, s níž jsem 

se domluvila na písemné formě rozhovoru – poslala jsem otázky, nicméně dotazník se 

nevrátil. Komunikační komplikace byly důvodem pro nenavázání dalšího kontaktu u 

spolku Lighthouse. U Romodromu jsem kromě současné koordinátorky programu později 

oslovila i ředitelku, která byla spoluzakladatelkou, což jsem považovala, že by, vzhledem 

k cíli práce, přineslo komplexní pohled do vývoje programu, ale nedostala jsem zpětnou 

reakci. Ostatní oslovení představitelé OOS s účastí na výzkumném projektu a rozhovorem 

ochotně souhlasili a komunikace byla velmi příjemná. Písemná forma rozhovoru proběhla 

u Mgr. Franka ze spolku Za Branou, který tuto formu preferoval. Níže uvádím tabulku 1 

s přehledem realizovaných rozhovorů se zástupci OOS a jejich funkce v rámci dané 

organizace. 
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Tabulka 1: Výzkumný vzorek 

OOS Funkce 

MVS, z.s. Ředitelka 
Na Svobodě, z.s. Předsedkyně 
  Místopředsedkyně 
Romodrom, o.p.s. Koordinátorka projektu vězeňský program pro Středočeský kraj  
Rubikon centrum, z.s. 
  

Ředitelka služeb 
Koordinátorka reintegračního mentoringu 

  Koordinátor romského mentoringu 
  Mentor 
Za Branou, z.s. 
  

Předseda (písemný dotazník) 
Místopředsedkyně 

Zdroj: vlastní výzkum 

     Z oslovených OOS jsem vždy kontaktovala určitou osobu relevantní k implementaci 

mentoringu. Uskutečněné rozhovoru proběhly s těmito OOS a vybranými zástupci: 

� Mezinárodní vězeňské společenství, z.s. (MVS) 

     MVS staví svoji práci na křesťanských a dobrovolnických základech a svoje křesťanské 

poslání realizuje v praxi tím, že se angažuje nejen v duchovní péči, ale jak říká ředitelka 

Gabriela Kabátová „…člověk potřebuje mít uspokojené nejdřív primární potřeby – musí 

vědět, z čeho bude žít, kde bude ubytovaný a potom může přemýšlet o nějakých ideálech.“ 

(Kabátová) Z toho vyplývá, že jejich činnost směřuje ke komplexní péči o člověka 

s kriminální minulostí. Působí ve 3 věznicích, kde vedou skupinu „Příprava na propuštění a 

následná péče na svobodě“, vedou korespondenční komunikaci s vězněnými osobami. 

Tímto působením uvnitř věznic navazují kontakty, které posléze často pokračují na 

svobodě, kde propuštěného provází mentor a organizace nabízí určité sociální zázemí 

(např. Klub pro propuštěné „Dvě Ryby“) a především „bezprahové“, lidské přijetí. MVS se 

také věnuje dalším tématům jako je restorativní justice, rodiny odsouzených, oběti 

trestných činů.  

     Pro zapojení do výzkumu pro mě MVS bylo jasnou volbou, jelikož mentoring je zde 

hlavním proudem jejich činnosti. MVS bylo i jedno období místem mé dobrovolné činnosti 

a zdrojem mnoha nových zkušeností. Rozhovor mi umožnila výkonná ředitelka MVS 

Gabriela Kabátová, která byla u zrodu spolku v roce 2010.    
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� Na Svobodě, z.s. 

     Spolek Na Svobodě poskytuje provázení osoby opouštějící VTOS s důrazem na vnitřní 

i vnější stabilizaci propuštěného včetně podpory s hledáním práce (Na Svobodě). 

Dobrovolník - mentor navazuje kontakt již před propuštěním především s těmi klienty, 

kteří nemají sociální kontakty a perspektivu a v případě zájmu ze strany klienta se 

spolupráce naváže i po propuštění.    

     Přestože spolek Na Svobodě vyloženě nedeklaruje mentoring jako oficiální službu 

organizace, z prezentace jejich činnosti na festivalu „Netrestejmě dvakrát“ jsem zařadila 

tuto OOS do výzkumného vzorku, jelikož jejich práce vykazuje jasně mentorský přístup. 

Z tohoto malého spolku čítající 4 členy jsem oslovila předsedkyni Mgr. Vendulu 

Kalusovou, která zároveň pracuje jako kaplanka ve věznici a která spoluzakládala spolek 

Na Svobodě v roce 2011. Načerpané informace od předsedkyně sdružení doplnila Mgr. 

Hana Jirkalová, která ve spolku zastupuje roli místopředsedkyně, má na starost některé 

administrativní činnosti spolku a zároveň je mentorkou se spoustou praktických zkušeností 

z aktivní práce s klienty. 

� Romodrom, o.p.s. 

     Romodrom je OOS již s dlouholetou tradicí, vznikla  v roce 2002 a nyní působí v 8 

krajích. Její záběr nepokrývá výhradně příslušníky romského etnika, ale i obecně 

jednotlivce, kteří řeší těžkou životní situace a potřebují podporu. Její škála sociálních 

programů je rozsáhlá, pro zacílení mé práce je ale stěžejní „Vězeňský program“, který byl 

realizován od roku 2003 a od roku 2007 byl, jako i ostatní sociální programy organizace, 

registrován jako sociální služba dle zákona č. 108/2006 sb., o sociálních službách. 

(Romodrom, 2006)  

     Romodrom jsem oslovila z toho důvodu, že popis „Vězeňského programu“ve výročních 

zprávách vykazoval atributy mentorského přístupu. Považovala jsem také za zajímavé 

nahlédnout do tohoto typu práce z pozice registrované sociální služby v OOS. Proto jsem 

oslovila současnou koordinátorku Vězeňského programu Barboru Deutschovou, Dis., která 

přinesla vhled do pohledu programu dnes, pro zmapování počátků programu jsem také 

oslovila ředitelku Marii Gailovou. Rozhovor se uskutečnil pouze s koordinátorkou 

projektu.  
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� Rubikon centrum, z.s. 

     Rubikon centrum je organizací s dlouholetými zkušenostmi v oblasti práce s lidmi 

s kriminální minulostí a jejich integrací do společnosti. Stejně jako vývoj organizace, 

prošly vývojem i její názvy. Na počátku činnosti v roce 1994 nesla organizace název 

„Sdružení pro rozvoj sociální práce v trestní justici“, později vystupovala pod názvem 

„Sdružení pro probaci a mediaci v justici“, od roku 2012 došlo ke změně na stávající 

název. (Rubikon centrum) Jejich služby poskytují komplexní podporu motivovanému 

klientovi s trestní minulostí – v rámci programu pro zvýšení zaměstnanosti a programu 

řešení zadluženosti. Další oblastí působení Rubikon centra je program ke zvýšení efektivity 

alternativních trestů. Rubikon centrum přináší inovativní metody do své praxe a jednou 

z inovací, kterou implementuje od roku 2004 je mentoring. Mentoring v současné době má 

2 podoby: 1) romský mentoring, který se zaměřuje na zvýšení efektivity alternativních 

trestů tím, že romský mentor motivuje a podporuje klienta PMS k plnění trestu. 2) 

reintegrační mentoring aplikuje principy romského mentoringu, bez etnické příslušnosti. 

Reintegrační mentoring je součástí programu pro zvýšení zaměstnanosti a figuruje zde jako 

sociální stabilizace a můstek k dalším službám Rubikon centra (pracovní agentura, dluhové 

poradenství).  

     Rubikon centrum jsem oslovila jako původce myšlenky mentoringu v Čr a jako 

představitele mentoringu jako služby, která funguje již dlouhou dobu. Zkontaktovala jsem 

koordinátorku reintegračního mentoringu Mgr. Zuzanu Novákovou, která mi poskytla 

pohled na současnou podobu mentoringu a s tím spojené záležitosti. Ideální kombinace 

nastala ochotným zapojením i ředitelky služeb Rubikon centra Mgr. Lenky Ouředníčkové, 

která byla spoluzakladatelkou Rubikon centra (tehdy Sdružení pro probaci a mediaci 

v justici (SPJ), o.s.) a poskytla mi informace o začátcích mentoringu a SPJ. Při 

rozhovorech jsem se dozvěděla o romském mentoringu, který má jinou pozici než 

reintegrační mentoring, a když mi byl předán kontakt na koordinátora projektu, tak jsem 

bez váhání oslovila i Mgr. Marka Demnera. K docílení komplexnosti mého výzkumu jsem 

považovala za důležité oslovit i mentora, jakožto neoddělitelnou součást mentoringu a tedy 

i neoddělitelnou součást organizací implementujících mentoring. S touto možností 

souhlasila mentorka Rubikon centra Irena Lacinová.  
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� Za Branou, z.s. 

     Spolek Za Branou se zaměřuje na začleňování osob po propuštění, pracuje však s lidmi 

ještě i ve VTOS. Nabízí různé varianty poradenství (korespondenční či ambulantní). 

Integraci také propojuje s podporou blízkých osob a rodiny vězněného, pořádá setkání 

„Svépomocné skupiny osob blízkých lidem ve vězení“. Za Branou se také podílí na 

primární prevenci a pořádá tematické semináře pro veřejnost. 

     Za Branou neprezentuje mentoring jako službu, ale ve výroční zprávě za rok 2013 se 

zmínka o mentoringu objevila (Za Branou, 2014). Oslovila jsem zástupce Za Branou a 

z emailové korespondence vyplynulo, že mezi oběma zástupci OOS panuje rozličné pojetí 

mentoringu, což je zajímavý element. Rozhovor mi poskytla místopředsedkyně Judr. 

Bedřiška Kopoldová, písemná forma dotazníku proběhla u předsedy spolku Mgr. Jana 

Franka.     

7.3 Etika výzkumu 

     Rozhovory se týkaly tématu související s působením zástupců v rámci OOS, tedy 

respondenti vystupovaly za OOS, kde působí. Žádný z respondentů nepožadoval 

anonymitu, od čehož se odráží i citační forma. Všem účastníkům rozhovorů jsem 

předložila informovaný souhlas k podpisu. Dokument obsahoval na jedné straně souhlas 

respondenta s účastí na výzkumném projektu a souhlas s nahráním rozhovoru, na druhé 

straně závazek tazatelky o bezpečném uchování nahrávek a použití datového materiálu 

pouze pro účel této diplomové práce.   

 

8. Analýza a interpretace procesu vývoje mentoringu 

     Proces sociální inovace jsem analyzovala na základě fází definovaných Murrayem et 

al., (2010). 

1) Rozpoznání problému 

     V teoretickém konceptu procesu SI jsou zmíněny její podněty (krize, škrty státních 

výdajů, nefunkčnost stávajícího řešení, nová fakta). Vezměme si jeden z možných podnětů 

uvedených v literatuře, který zcela odpovídá stávající situaci – selhání státu v poskytování 

služeb propuštěným vězňům. Tato situace vyústila v jeden z projevů tohoto selhání: „to 

byla doba, kdy tohle téma, té postpenitenciární péče, začalo být hrozně živé, protože byla 
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téměř historicky nejvyšší recidiva v téhle zemi…“ (Kalusová). Tento a další  impulsy 

mohou vést k poznání, že je potřeba „něco s tím udělat“ či přinejmenším „mobilizuje 

přesvědčení, že je možné s tím něco udělat“  (Murray et al., s.15). Toto je prvotní a zásadní 

princip sociální inovace, který je v současné době velmi aktuální u tématu propuštěných 

vězňů. Nenásledovat tradiční postoj „nic nefunguje“, protože stejně se vrátí do věznic. 

Murray et al. (2010) poukazuje na důležitost zdroje té správné otázky, která nás nezavede 

pouze k symptomu (recidiva), ale ke skutečnému jádru tohoto problému. OOS pohlíží na 

problém pomocí otázky „Co funguje?“ Ne každý propuštěný se vrací zpět do věznic – 

zaměřují se na to, co je drží na svobodě. OOS, u kterých jsem tuto informaci měla možnost 

načerpat, diagnostika problému vycházela z jádra potřeb klientů: 

a) dotazníkovým šetřením, které Murray et al. (2010) považuje za jeden z  přístupu při 

hledání jádra problému. „My jsme v tu dobu dělaly takový výzkum – pohledy samotných 

odsouzených na jejich trestnou činnosti a na služby, které jim jsou poskytovány… 

ujasňovali jsme si činnost (sdružení-pozn. autorky) (Kopoldová). 

b) vlastním mapováním potřeb. Toto mapování vycházelo z dlouhodobé a přirozené 

interakce ve věznici a znalosti prostředí. Jak dokládá kaplanka a zároveň předsedkyně 

spolku Na Svobodě Mgr. Kalusová: „…za tím jsou stovky mých rozhovorů s lidmi a teprve 

potom mě dovedlo tohle k založení téhle party. To, že jsem mluvila, mluvila roky a roky 

s lidmi a najednou se mi to samotné začalo skládat…z 15 odsouzených 10 řeklo: „Paní 

kaplanko, s kým já si budu takhle povídat, až mě pustí?“  

c) osobní zkušeností. Setkání s realitou, která potkává propuštěného, často a lehce vede 

k rozpoznání potřeb propuštěných. Dobrovolnice ze spolku Na Svobodě Mgr. Jirkalová 

vzpomíná, jak se dostala k práci s propuštěnými vězni. „My jsme občas u nás nechali 

přespat nějakého kamaráda (jejího syna – pozn. autorky), který byl zavřený a neměl kam 

jít. Nebo jsme jim pomohli, poradili nebo zařídili – oni vůbec nemají tušení.“    

     Cenné osobní zkušenosti mohou být sdíleny participativními metodami (diskuze, 

pracovní skupiny) (Murray et al., 2010) a to podporuje vlastní identifikaci problému, byť, 

na rozdíl od Murrayho, je to neformální verze diskuzí: „jsme se scházeli už předtím u pana 

Matulíka na Smíchově, to nás bylo víc. Chodili jsme tam a pomáhali některým lidem…tak 

jsme po večerech diskutovali a sešli jsme se v tom, jaký je to šílený problém.“ (Jirkalová) 
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d) bilancí činnosti NNO a zpětná vazba od klientů. Rubikon centrum, dříve Sdružení pro 

probaci a medikaci v justici, se velkou měrou podílelo na uzákonění škály alternativních 

trestů, které do té doby  nebyly v Čr uznány, a výrazně přispělo k založení PMS ČR. Po 

dosažení tohoto cíle přišla bilance činnosti organizace, jež byla impulsem pro uchopení 

dalšího možného směřování: „…a proto jsme se zamýšleli, jak můžeme pomoct výkonu 

alternativních trestů.“  (Ouředníčková). Zároveň Rubikon centrum průběžně a aktivně 

reagovalo na vynořující se potřeby klientů: „Ano, šli jsme přes to, co bylo v jádru naší 

činnosti původně – alternativní tresty a v momentě, kdy jsme s těmi klienty začali pracovat, 

tak se ukázaly obrovské problémy se zaměstnáváním, výpis z rejstříku trestů, jejich malé 

kompetence, mezery v životopise, nelegální praxe…“ (Ouředníčková, rozhovor).    

 

 2 Návrhy 

„Položit si tu správnou otázku je prvním krokem k nalezení správné odpovědi“  (Murray et 

al., 2010, s.30). 

     Murray et al. (2010) v této části procesu sociální inovace vyzdvihuje kreativní myšlení 

jako stimul pro nová řešení. Poukazuje opět na konkrétní metody zaměřené na 

multidisciplinární týmy, zapojení samotných uživatelů do koncepce problematiky, ve 

firmách zaměstnanci jako zdroje přímého pohledu na jejich potřeby. Uvádí, že myšlenky 

obvykle nepřichází sami od sebe, ale z jiných myšlenek či přenesením určité praxe do 

jiného sektoru nebo i země.  

Praxe českých OOS a původ myšlenky mentoringu:  

   

� Inspirace ze zahraničí. Přenesení zahraniční dobré praxe do českých podmínek byl  

kolébkou oficiálního mentoringu v ČR a byl zacílen na romské klienty PMS ČR. „Od roku 

2004 ho realizujeme, přejali jsme know-how od dánské probační služby, která má 

obdobnou službu pro jiné menšiny, my jsme to aplikovali na romskou menšinu jako největší 

menšinu u nás…“ (Demner). Romský mentoring se osvědčil natolik, že jeho principy (bez 

etnické vazby) Rubikon centrum později využilo i na cílovou skupinu osob po výkonu 

trestu odnětí svobody. 

 

� Využití etnické příslušnosti organizace. Unikum Romodromu o.p.s. je, že struktura 
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organizace od počátku své existence, staví na využití potenciálu romské etnické 

příslušnosti mnoha svých zaměstnanců. Kontinuální práci s romskými klienty započatou ve 

věznicích a pokračující po propuštění realizuje pod názvem 'Vězeňský program' od roku 

2003. Mentorský přístup se v rámci tohoto programu téměř rovná sociální práci: „…v 

podstatě sociální pracovník v roli mentora…“ (Deutschová) 

 

� Intervence bývalého vězně. Zapojení lidí se zkušeností je jednou z metod, jak se 

správně odrazit k efektivnímu řešení (Murray et al., 2010), jak dokládá ředitelka MVS 

Gabriela Kabátová, kterou v začátcích MVS nasměroval reintegrovaný bývalý vězeň: 

„… ,pusťtě se do přípravy na propuštění – ti lidé potřebují slyšet – kam půjdou, co s nimi 

bude a někdo se jich musí zeptat konkrétně – co potřebuješ konkrétního'. Je hrozně hezké 

mluvit o Bohu, ale musí to být osobní, musí to řešit problémy těch lidí.“  (Kabátová) 

 

� Akce předčí myšlenku. Tak můžeme nazvat zajímavý poznatek výzkumu, kdy na 

rozdíl do Murrayových kreativních metod na podporu řešení problému, se mentoring 

nezrodil jako předem promyšlená technika, nýbrž se postupně vyvinul jako vlastní reakce 

na stávající potřeby: „…já jsem si neuměla představit, že by se to dalo dělat jinak. Že my 

jsme k tomu mentoringu nedošli tak, že bychom si řekli: ,budeme dělat mentoring, protože 

to dělají v Británii nebo proto, že je to dobré', ale my jsme začali něco, co se ukázalo, že je 

mentoring. (Kalusová). Postupně se ukázalo, že tento postup sdílí i další dvě organizace – 

MVS a Za Branou.  

 

 

3) Prototypy a pilotáže 

     Smyslem pilotních projektů je prověření inovace v reálných podmínkách. Před oficiální 

implementací je potřeba inovaci vyzkoušet a dotvářet tak její podobu, aby byla plně 

funkční a efektivní nejen na papíře, ale i v praxi. Pilotní projekty se hodnotí z hlediska 

zpětné vazby uživatelů a poskytovatelů, zároveň z pohledů ekonomické efektivnosti 

(Murray et al., 2010).  

 

     U mentoringu propuštěných vězňů musíme v této fázi procesu sociální inovace 

vycházet z fáze předchozí, kde jsou uvedeny 4 skupiny původu myšlenky mentoringu, 

protože to, jak osvětlím, ovlivní způsob pilotní fáze u jednotlivých organizací.    
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Rubikon centrum (tehdy SPJ) přinesl know-how ze zahraničí. Zde se jeví pilotní fáze jako 

zásadní, protože je potřeba absorbovat odlišné místní podmínky. „2004-2005 byl pilot, kdy 

bylo vyškoleno asi 20 mentorů v jižních a středních Čechách.“ (Demner) 

     Romodrom, o.p.s. (tehdy o.s.) realizoval Vězeňský program na bázi dobrovolnické 

práce (2003-2004) a tedy za omezených podmínek. Teprve v roce 2005 dochází 

k profesionalizaci programu (Romdorom, 2007) a začne probíhat jeho pilot.  

 

     Jako součást realizace pilotních projektů, uvádí Murray et al. (2010) finanční zdroje. 

Financování pilotní fáze romského mentoringu Rubikon centrum /SPJ/ financovalo 

z různých zdrojů: „tam byl grant z NROS, takový rozjížděcí a částečně to bylo financováno 

z americké ambasády a ještě nějaké zdroje ze Středočeského a Jihočeského kraje.“ 

(Demner)  

     U Romodromu vycházím z analýzy několika výročních zpráv. Propojením údajů 

z těchto výročních zpráv se rýsuje v podstatě ideální vývoj Vězeňského programu. Ten 

vznikl v roce 2003 a byl realizován dobrovolníky a jeho stabilita tak byla proměnlivá. Až 

v roce 2005 „(v) ězeňský program byl přehodnocen a podnikli jsme kroky k jeho 

obnovení…“ (Romodrom, 2005, s.1). Důvodem profesionalizace programu a celé 

organizace byly zdroje z Evropského sociálního fondu (Romodrom, 2007). Z toho vyplývá, 

že zdroje z EU umožnily pilotování a dotváření podoby programu.  

 

     Naprosto odlišný vývoj pilotní fáze se ukázal u OOS, u kterých se mentoring formoval 

jako přirozená reakce na potřeby propuštěných a stal se filozofií přístupu OOS (MVS, Na 

Svobodě, Za Branou). Mentoring tak nepředstavoval definovanou službu, z čehož vyplývá, 

že pilotní fáze neměla podobu oficiálního projektu, nýbrž lze pozorovat, že OOS v zásadě 

samy byly pilotem mentoringu: „…měli jsme mentoring skrze dopisy – dopisovací 

mentoring a plus jsme mentorovali lidi, kteří vyšli ven a nějakým způsobem si žádali naší 

pomoc. Taky jsme na začátku prošli obdobím takové naivity …  Takže mentoring se 

postupně vyvíjel a za rok na to, co jsme se to takto pokusem a omylem učili v intenzivnější 

fázi a vymezovali jsme sami sebe … jsme založili Klub Dvě ryby pro propuštěné a začali 

jsme intenzivně přemýšlet, jak ta práce s tím klientem má vypadat, u některých jsme s nimi 

začali uzavírat smlouvy, aby to bylo přesně vyjasněné, abychom nebyli moc manipulovaní 

a dostalo se to na trochu jinou úroveň. Takže bych řekla, že skutečný, kvalitní mentoring u 

nás vzniknul v roce 2012 začátkem klubu.“ (Kabátová) 
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4) Udržitelnost  

     Murray et al. (2010) se věnuje postupům, které by neměly být opomenuty, pokud se 

inovace ukáže jako efektivní v pilotní fázi. Jelikož sociální inovace může mít často 

charakter podnikání, odkazuje na významnost obchodního plánu, obchodní strategie, 

provozního plánu, vztahů s investory a dodavateli, také na personální vztahy v rámci 

organizace. Ovšem přínos těchto postupů se vztahuje také k organizacím, které se činnosti 

podnikání přímo nevěnují: „…hodně se pořád snažíme tu naši strukturu vylepšit, strukturu 

řízení – učíme se z komerčního sektoru, učíme se zvenku“ (Demner)  

     Z analýzy načerpaných informací, u tématiky udržitelnosti mentoringu (potažmo 

samotné OOS), se ze strany OOS objevovala tato témata: 

 

a) finanční udržitelnost 

b) Personální udržitelnost 

 

a) Finanční udržitelnost 

     Není překvapením, že limitem a zároveň potřebou většiny OOS při dlouhodobém 

horizontu implementace mentoringu, byly finance.  

     U každé inovace, která se osvědčí v praxi, je potřeba zajistit finanční model, který 

umožní její dlouhodobou udržitelnost. Při transformaci veřejných služeb navrhuje Murray 

et al. (2010) jako vhodný postup uzavřít smlouvu na zakázku služby, jejíž finanční 

zajištění je financováno státem. Nicméně např. ze zkušenosti romského mentoringu 

Rubikon centra, který dávno prošel pilotní fází a již 10 let je úspěšnou službou určenou „na 

míru“ pro PMS ČR, chybí dlouhodobě udržitelné zajištění jako služby. „…skutečně je to 

služba pro ně – pro jejich klienty, zvyšuje efektivitu jejich práce, usnadňuje práci, je to pro 

ně pomoc – je to tak jimi hodnocené. Ale bohužel dotační systém ministerstva spravedlnosti 

na to není nastavený, Probační služba sama na to peníze nemá.“ (Demner) Ředitelka 

služeb Rubikon centra Mgr. Ouředníčková sdílí princip, který výše zmiňuje Murray et al.: 

„V podstatě ty služby by si měl platit stát a neplatí.“  

    Jak to v praxi v podmínkách ČR tedy vypadá? „…zatím to vždycky vycházelo od nás, my 

jsme získali nějaký projekt, předjednali jsme si spolupráci.“ (Demner) Romský mentoring 

v Rubikon centru spadá do mnou zvolené cílové skupiny pouze z části – podmíněně 

propuštění, v ostatních případech se soustředí na alternativní tresty nepojené s odnětím 

svobody (OPP, podmíněné odsouzení, domácí vězení), ale předkládám ho zde pro ilustraci 
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koncepčně ucelené sociální inovace, osvědčené a efektivní služby (úspěšnost 50-60%), 

která pomáhá Probační a mediační službě, jež je organizační složkou státu a patří pod 

ministerstvo spravedlnosti, k zefektivnění její vlastní práce. Pomocí evropských projektů 

tuto službu, po pilotní fázi, mohli realizovat a „podařilo se nastavit tento systém – 

jmenovalo se to systém mentoringu v trestní justici“ . (Demner) Za zmínku stojí 

poznamenat, že tento „systém mentoringu v trestní justici“ je v současné době, po skončení 

evropských projektů, „financovaný z programu prevence kriminality měst, takže ta města 

si to vzala jako nějaký nástroj prevence kriminality.“ (Ouředníčková) Z toho vyplývá, že 

služba, která je výhradním pomocným nástrojem, partnerem a v podstatě zakázkou PMS, 

jež spadá pod ministerstvo spravedlnosti, je financovaná ministerstvem vnitra. Narážíme 

zde na ne zcela logický způsob financování služby a vede to k otázce, jak je potom možné 

prosadit další rozvíjející se inovace v této oblasti, když takto zavedená a ověřená sociální 

inovace, jako je romský mentoring, stále po 11 letech nemá zajištěnou stabilní kontinuitu 

resortem, pro jehož jednu složku pracuje? 

 

     S tím souvisí i poznatek, že mentoring propuštěných vězňů (i částečně romský 

mentoring), je služba, která nemá jasně definovanou působnost: „Ona je jak v trestní 

justici, je tam i ta prevence kriminality a je tam díl i té sociální práce – je to tak na pomezí 

všech těch tří.“ (Demner)  

 

Obr. 5: Oblast působnosti mentoringu 

 

 

Zdroj: vlastní výzkum 
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     Na pohled ideální model udržitelnosti vykazuje Vězeňský program v Romodromu (Obr. 

6). Iniciátoři přišli s myšlenkou programu a začali ho v roce 2003 pomocí dobrovolníků 

realizovat. Poté se program od roku 2005 dotvářel, profesionalizoval a pilotoval pomocí 

zdrojů z Evropského sociálního fondu. Po ukončení evropských projektů se v roce 2007 

stává (stejně jako i další služby Romodromu) registrovanou sociální službou dle zákona 

108/2006 sb.: „Sociální služby, které v rámci těchto projektů vznikly, úspěšně přešly na 

financování z MPSV. Tím se podařila zajistit dlouhodobá udržitelnost těchto projektů jako 

sociálních služeb zařazených do standardního ročního národního financování 

registrovaných sociálních služeb.“ (Romodrom, 2009, s.7). 

     Tento model zajištění udržitelnosti sociální inovace by takto měl fungovat: „Oni vlastně 

ty evropské projekty jsou vlastně určeny primárně pro ty inovativní věci a dál by to měl 

převzít stát a zajistit to.“ (Demner) 

 

Obr. 6:  Ideální model udržitelnosti služeb OOS určených pro stát 

 

Zdroj: vlastní výzkum 

 

U tohoto modelu nicméně vyvstává několik omezení pro OOS: 

� Dotační systém státu. Na příkladu Romodromu jsme si představili rádoby happy 

end, kdy celý proces dospěl, dle obrázku, k dlouhodobé udržitelnosti. Z výše uvedené 

citace z výroční zprávy Romodromu je patrné, že dotace registrovaným službám MPSV 

přiděluje na období jednoho roku, což v realitě znamená: „financování neziskových 

organizací je nastaveno tak strašně, kdy se schvaluje rozpočet na rok 2015 na konci roku 

2014 a teprve na začátku roku 2015 ty peníze dostanou kraje a teprve ty kraje na začátku 

roku ty peníze přerozdělují na ten rok“. (Deutschová). Ministerstvo vnitra má obdobný 
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systém dotací: „do února podají žádosti na vnitro, teď před asi týdnem a něco byly 

schválené ty dotace, teď v průběhu dubna bude probíhat náročná administrativa: vnitro – 

kraj – město, a když budeme mít kliku, tak od května můžeme začít a v prosinci to zase musí 

skončit a rychle vyúčtovat atd.“ (Demner) 

 

� Podmínky dotace MPSV – registrace služby dle zákona 108/2006 sb. Registrace 

sociální služby je zásadní otázkou z hlediska implementace mentoringu. Registrace 

vyžaduje podmínky: vzdělání a standardy. Mentoring  se jako takový nemůže stát 

registrovanou sociální službou a to z důvodů vzdělání mentorů, kteří většinou toto vzdělání 

nesplňují. „Mentoři nesplňují kvalifikační předpoklady. Ty naše služby jsou takové 

specifické a opravdu ten mentoring má v sociálních službách zavřeno.“ (Ouředníčková) 

Mentor nemá představovat profesionála, naopak čerpá z toho, co může nabídnout laik: „my 

tomu někdy říkáme profesionální kamarád – protože ten mentoring plní z 80% primárně to, 

že ten člověk není sám.“ (Ouředníčková, rozhovor, 77) Např. zmíněný Romodrom využívá 

mentorský přístup, vychází z profitu etnické příslušnosti pracovníků, ale již jsou 

profesionální službou, protože mentoři jsou profesionálové ve smyslu splnění kvalifikace.   

  

� Dotace vs. nezávislost. Některé OOS vnímají určitá rizika omezení nezávislosti 

činnosti při kývnutí na možnost začlenění do služeb a zajištění financí od státu. Spolek za 

Branou reflektuje určité otazníky. „Ale zrovna zítra máme jednání na Magistrátu ohledně 

toho, zda by Magistrát hl.m. Prahy nás nějakým způsobem začlenil do služeb 

poskytovaných v této oblasti a tím i financoval. Zase to nestojí a nepadá to s tím, ale je to 

určitá nabídka Magistrátu …, že bychom tu síť postpéče rádi tímto způsobem doplnili. Ale 

pak otázka, jak vlastně bychom byli – jestli by nás začlenil, tak jestli jenom v podobě těch 

financí, což je dobře nebo jestli ještě něco jiného by chtěl, to nevím. Rozhodně se nechceme 

institucionalizovat, to samozřejmě pak nese sebou i určité věci – určité omezení volnosti, i 

co se týče vystupování, tak pokud je člověk pouze pod tím sdružením, tak může úplně říkat, 

co chce, není ničím omezen.“(Kopoldová, 425-434)   

 

b) Personální udržitelnost + spolupráce. 

     K udržitelnosti sociální inovace patří i rozdělení pracovních funkcí v organizační 

struktuře (Murray et al., 2010), nicméně personální struktura často souvisí s finančními 

zdroji. Každá OOS je nejen svým působením, ale i strukturou fungování unikátní. 
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Výzkumný vzorek se skládal z různé palety modelů fungování OOS - od zcela 

dobrovolnické až po profesionálně strukturovanou organizaci, čímž je posléze ovlivněno i 

fungování mentoringu. 

Během výzkumu se objevily tyto personální potřeby pro implementaci mentoringu: 

• Mentor a jeho výběr 

     Základním předpokladem pro implementaci mentoringu jsou mentoři. Prvním krokem 

je jejich výběr, jelikož sice mentorem je laik, ale je zapotřebí určitých predispozic: „To 

musí být člověk, který je pevný jako ta zeď… protože mají (propuštění – pozn. autorky) 

strašné handicapy – nic neumí, neorientují se ve světě, je to těžká existence a ten mentor 

pro mě, jakýkoli, musí být pevný, opravdu pevný, bytelný – osobnostně, vzděláním a vším, 

opravdu kvalitní osobnost, která tam je a říká jim nebo dává najevo svoje postoje. To je ten 

mentoring pro mě - základ.“ (Kalusová) Dobrovolník jako mentor tak nemůže být každý a 

ihned: „…,teď bude propuštěný ten a ten, bylo by fajn se s ním hned sejít, čekat ho'. To je 

trochu složitější to říct člověku, kterého až tolik neznáte.“(Kopoldová) Pro naplnění 

určitých předpokladů a kvalit potenciálního mentora, je potřeba důkladněji dotyčného 

poznat. U MVS tento proces může být ulehčen i faktem křesťanské sounáležitosti v podobě 

„zakoření v církvi, zvlášť pro lidi, kteří k nám přicházejí jako úplně noví, tak pro nás je to 

jediná záruka, že ten člověk někam patří … a ta církev řekne: ,ano, už tady udělal to a to', 

tak pro nás je to strašně jednoduché se zorientovat v tom člověku.“ (Kabátová) A blíže 

poznat jejich motivace a představy: „O přijetí osoby za dobrovolníka spolku rozhodují 

členové spolku na nejbližší schůzi hlasováním, pracovníkem spolku Na svobodě se může 

stát osoba starší 25 let po motivačním pohovoru s členy spolku, a to nejméně 3 (z toho 1 je 

předseda spolku).“ (Na Svobodě, 2014, s. 3) Mentor však nemusí být výhradně 

dobrovolníkem: „My  (Rubikon centrum – pozn. autorky) nemáme dobrovolníky, my to 

máme placené.“ (Nováková) Od toho se odvíjí i proces výběru mentorů: „Takže máme 

normálně výběrové řízení … my dáme inzerát, přijdou zájemci, těm sdělíme, co mentoring 

obnáší, pak pokud opravdu mají zájem, tak jsou pozvaní na výběrové řízení, kde už jim 

dáváme otázky jako na výběrovém řízení.“ (Nováková) V Romodromu je pozice mentora 

zastoupena zaměstnanci, probíhá tedy taktéž oficiální výběrové řízení. Za Branou zatím 

dobrovolníky na pozici mentorů nepřijímá a částečně je to spojené i s omezenými 

možnostmi kancelářského zázemí: „…i při nějaké spolupráci v té kanceláři, vedly by se ty 

spisy, on by si k tomu řekl své a byla by už možnost ho tak poznat.“ (Kopoldová) Na 

Svobodě přibírá mentory spíše na základě vlastních sítí: „Teď jsme zrovna ve fázi, kdy 

bychom je potřebovali, protože je nás opravdu málo, ti lidé se množí, ten zájem o tu naší 
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práci se množí a lidí moc nemáme. Čas od času se rozhlížíme, 2-3 lidi bychom 

potřebovali.“ (Kalusová)  

• Školení 

     Vyškolení je dalším důležitým bodem, který většina organizací shledala jako nutný při 

práci s propuštěnými: „ … to je potřeba, protože to je tak specifické“. (Kalusová) Jak již 

bylo zmíněno výše, mentor musí mít určité, především charakterové předpoklady, ale je 

laik – „My  (Rubikon centrum – pozn. autorky) vždycky říkáme, že to nemusí být žádní 

odborníci, jde o to, aby uměli vyhledat ty informace, zjistit si je, ale spíš, aby uměli 

reagovat na nastalé situace, aby uměli komunikovat…aby si prostě uměli poradit.“ 

(Nováková) V Rubikon centru je školení mentorů čtyř denní a probírají se témata, která se 

mentoringu týkají: „V ůbec ty procesy, jak to u nás chodí, principy, na kterých pracujeme, 

pak dobrá praxe, kdy si říkáme, jak může probíhat úvodní schůzka, jak ukončit spolupráci, 

pak takové ty „krizové“ či neobvyklé situace … jak s tímhle nakládat, což jsou věci z praxe 

a pak jsou tam ta témata jako hledání ubytování, hledání zaměstnání, protože často 

mentoři dělají ten úvod toho pracovního poradenství, třeba zkoušejí sepsat životopis 

s klienty a rozeslat ho třeba na nějaké brigády, aby aspoň zatím měli. Orientace v sociální 

oblasti, v dávkách, v právu a takové opravdu ty základy, aby věděli, kolik je životní 

minimum, aby věděli, alespoň z části, jak funguje probační a mediační služba.“ 

(Nováková) Zakončení kurzu je podmíněno složením zkoušek. Rubikon centrum toto 

školení poskytuje těm, kteří prošli výběrovým řízením zadarmo s tím, že: „zavazují se, že 

po ukončení kurzu a složení zkoušek, by měli do ½ roku začít pracovat s klientem. Jinak že 

by to měli uhradit.“ (Nováková) 

• Benefity pro mentory 

     Práce s lidmi není jednoduchou záležitostí, proto některé organizace připisují důležitou 

roli možnosti sdílení zkušeností a vjemů pracovníků pomocí supervize, která rovněž může 

fungovat jako podpora, prevence vyhoření i jako informační kanál: „ …pravidelné 

supervize, které nejsou takové ty supervize v tom pravém slova smyslu, ale kde si tak 

říkáme o těch případech – dobrá praxe, špatná praxe a pak aby mentoři měli povědomí o 

tom, co se v Rubikonu děje, sdělujeme takové ty základní informace.“(Nováková) Dalším 

benefitem pro mentory je průběžné vzdělávání, např. MVS koná pro své dobrovolníky 

přednášky. 
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• Odborné pozice + navazování spolupráce  

     V Rubikon centru existuje pozice koordinátora projektu a asistenta projektu, kteří mají 

na starost vždy celý projekt od administrativních záležitostí, přes výběr mentorů, 

komunikaci s klienty apod. Obdobnou roli hraje vedoucí Vězeňského programu 

v Romodromu. Rubikon i Romodrom mají další odborné pozice: ekonomická ředitelka, 

fundraiser, PR (u Rubikonu), metodička (u Romodromu).  

 

     Jelikož se ve 3 případech z 5 OOS jednalo o malé a poměrně nové organizace, objevilo 

se  téma prezentace a navazování vnějších kontaktů organizace. Práci s propuštěnými vězni 

obvykle OOS pojímají jako kontinuální a komplexní práci a tudíž je potřeba navazovat 

kontakty a spolupráce se státními institucemi jako jsou věznice, sociální kurátoři, PMS, 

úřady atd. Nové a malé OOS tak musí prezentovat svoje činnosti, aby mohly realizovat 

svoji činnost např. ve věznicích, což je „ …vždycky docela složité pro tu novou organizaci, 

která vznikne a chce působit ve vězeňství, že tam je trochu nedůvěra ze začátku, protože se 

neví, co zatím je, jestli ti lidi skutečně chtějí pomáhat vězňům a propuštěným…“ 

(Kopoldová) Toto je jedním z náročných kroků, kterým si OOS budují svoje místo: „Ono 

ani není tak těžké to provozovat, jako přesvědčit ty věznice, že to, co děláme (i když jsme to 

třeba předtím nedělali), že to budeme dělat dobře.“  (Deutschová)  Výhodou jsou kontakty 

z již předešlého působení (např. pod jinou organizací): „ … už jsme v těch věznicích byli 

trochu známí a věděli o nás, bylo to hodně vázané na nás jako osoby…“ (Kopoldová) 

Podobě MVS: „A my jsme se museli nějak tady na tom trhu etablovat, což taky vyšlo 

docela dobře, protože před tím jsme už jezdily s Kelly 5 let do věznice Světlá nad Sázavou, 

takže jakmile MVS vzniklo, tak ta věznice měla okamžitě zájem, protože nás osobně znali, 

jinak bychom se tam asi těžko dostávali.“ (Kabátová) Kromě prezentace vlastní činnosti, 

jsou k vnější prezentaci potřeba letáčky, provoz internetových stránek a jejich aktualizace, 

sociální sítě, komunikace s donátory apod. „Samozřejmě to znamenalo v těch věznicích 

dávat o sobě vědět i pomocí letáčků, takže to jsme museli udělat letáčky…“ (Kopoldová) 

Toto „public relations“ vyžaduje časové a také jisté finanční prostředky, což pro OOS je 

často velká potíž: „Nelze do toho zase investovat. To nejde, protože to nemůže fungovat, to 

je nezdravý princip. Musí to být alespoň nula.“ (Kalusová) Výhodou je především na 

počátku činnosti organizace mít určitý startovací kapitál, kdy jsou tyto prvotní záležitosti 

důležité pro další rozvoj činnosti: „…získali (jsme) (Za Branou, z.s. – pozn. autorky) určitý 

grant z Karviné OKD. Oni podporují vznikající organizace působící v sociální oblasti, 
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takže ti nás podpořili a to bylo v tomhle docela štěstí, že jsme určitou částku na toto 

dostali…“ (Kopoldová) 

     Pro rozvoj služby a organizace se také jeví jako podstatná funkce fundraisera jakožto 

profesionála, který shání zdroje, včetně znalosti psaní projektů. Laická a dobrovolnická 

organizace má tak velké trápení s psaním žádosti či projektů: „ …¾ roku práce to je. Teď 

si musíte udělat analýzu té situace, takže já jsem dělala dotazníky ve věznici, pak musíte 

vymyslet, spočítat peníze, kolik potřebujete na co, jako zmapovat to… to je šílená práce, to 

je šílená práce. A na to ve chvíli, kdy máte vlastní zaměstnání, což já mám, nebo všichni 

máme, tak toho člověk není schopný, to je práce na celý úvazek, to je na projektového 

manažera a to všechny velké organizace i neziskovky běžně mají. Bez toho se to nedá. To 

už je opravdu takový průmysl těch projektů.“ (Kalusová) Výhodou pak je specializace 

některého z členů či spoluzakladatelů, např. spolek Za Branou: „Pan Frank (má) v tomhle 

celkem zkušenosti s psaním těch grantů a projektů, protože to dělal …, takže má 

zkušenosti, přehled kdy co je…“ (Kopoldová) U MVS a Na Svobodě vyplynuly nejen 

časové limity věnovat se fundraisingu, ale i limity v know-how: „ ,(J)e to nastavené tak, že 

ve chvíli, kdy mě ten projekt bude psát paní, která už jenom jazykově ,neumí tu řeč', to je 

úplně stejné, jako ve všem, jako v obchodě, to je svět, ve kterém žijeme … my to neumíme 

napsat tak zvučně, aby to bylo na MPSV. Organizace, která už tam ty peníze dostala 3x, tak 

už je dostane automaticky, to je svět, ve kterém žijeme.“ (Kalusová) 

     Dnešní svět, který klade na všechno větší nároky, je klade i na OOS tím, že je 

v podstatě staví na rozcestí: buď už nepokračovat v rozšiřování prospěšné a efektivní 

činnost nebo rozšířit svoji personální strukturu o odborníky, kteří pomohou zajistit 

udržitelnost OOS.  Přitom menší čistě dobrovolnická organizace si neklade vysoké 

finanční ambice: „… ne na to, abychom platili mentory, ti, ať to dělají dobrovolnicky, ale 

potřebujeme platit ty poštovní známky třeba, nebo jet nebo dojet… nesmí se investovat 

nejen víc, než je příjem, ale jenom investovat … nelze postavit kvalitní práci pouze na tom, 

že budeme jenom dávat a investovat do toho. Nebudeme mít za to žádný plat, dobře, 

v pořádku, ale ať máme aspoň zaplacenou cestu do věznice. Protože mám třeba 

dobrovolnici, čerstvá důchodkyně, a má objet 5 klientů – jednoho do Rychnova nad 

Kněžnou, jednoho do Ostravy, třetího támhle. To není, že chci pro ní plat, já chci jenom, 

aby měla zaplacenou investici cesty. A jsme na nule. Ale nesmíme být v mínusu. To je to 

úskalí této dobrovolnické záležitosti.“ (Kalusová) „Kdyby byl nějaký sponzor a dal nám 

10 000 Kč na rok na provoz, tak víc nepotřebujeme…“ (Jirkalová) A kvůli takové částce je 
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ohrožena existence této OOS, která má osvědčený způsob práce „ten mentoring … to je 

něco, co strašně funguje.“ (Kalusová)      

5) Růst a šíření  

     Tato fáze procesu sociální inovace se zaměřuje na její šíření. Základní podmínkou je 

vztah nabídky a poptávky (Murray et al., 2010). Ze strany poptávky není, v případě 

mentoringu, deficit zájmu patrný: „A píšou další, že chtějí k nám“. (Kalusová) Nabídka 

v našem případě je často limitována omezeními, které byly zmíněny v předchozí fázi, tedy 

hlavně finančními a personálními omezeními a přes vize OOS o rozšíření mentoringu je 

mnohdy tato fáze dočasně nerealizovatelná: „…máme vizi, že až se nám podaří sehnat 

nějaký sponzor, projekt nebo znovu žádat MPSV o dotaci, aby nám to umožnili, tak když 

nám církev za symbolické nájemné na 3 roky pronajmou nějaký domek nebo objekt … bude 

to i resocializace – tohle všechno bychom uměli udělat, protože lidi máme, nemáme objekt 

a peníze.“ (Jirkalová).  

� Plánování činnosti 

     Toto poukazuje na úskalí OOS: platonický vztah mezi vizí a plánováním. V momentě, 

kdy OOS zjistí potřeby klientů, snaží se svoje služby nasměrovat tím směrem, kde je 

aktuální potřeba. Vytvoří si určitou vizi - ideální stav, kterého by OOS chtěla docílit. Plán 

je potom výčtem konkrétních kroků, jak tuto vizi naplnit. Lze ale plánovat činnost OOS 

v případě, že zdroje potřebné na činnost jsou nejisté? „Nezisková organizace se vlastně 

nedá plánovat. Maximálně na rok dopředu. Můžete mít nějaké nápady a tisíc krizových 

plánů, kdyby to nevyšlo. Český systém není takhle nastavený. Jako ty evropské projekty 

byly alespoň na 3 roky, že člověk měl ty 3 roky nějaký výhled, jak pracovat, jakým směrem. 

Teď to nejde, to je rok od roku. A to se může stát, teď se to i stalo, že kraj nedal peníze 

žádné a muselo se všechno zrušit.“ (Deutschová) Variantou některých OOS je fúze 

(Murray et al., 2010). Nikoli však v Murrayho smyslu rozšíření, ale fúze jako možnost 

udržet nějakým způsobem svoji činnost: „Teď jsme před jednáním nebo už jsme v jednání 

s větší partou, ale tam by to znamenalo, že budeme pracovat pod nimi a už nebudeme 

pracovat pod tím spolkem. Já razím teorii, že bychom to udělat měli, protože když to 

neuděláme, tak se obávám, že zanikneme.“ (Kalusová)  

      Naopak v momentě, kdy zdroje jsou, OOS dokážou hbitě reagovat na další potřeby, se 

kterými se při své práci setkávají a implementovat dosavadní know-how na další cílové 

skupiny: „M ěli jsme projekt, který romský mentoring tohoto typu kombinoval s pomocí 
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ohroženým rodinám, kterým hrozí odebrání dítěte do ústavní péče. Bylo to tedy hodně 

těžké, ještě k romskému mentorovi tam musel být i odborník – psycholog nebo takový 

terénní sociální pracovník jsme tomu říkali. Bohužel v momentě, kdy ten projekt skončil a 

ta města, ve kterých jsme to pilotovali, přes naše nabídky pomoci a součinnosti, si 

nezajistili žádné další financování, tak se ty rodiny vrátily hrozně rychle tam, kde byly.“ 

(Demner). Toto je nesporný přínos OOS, že při šíření sociální inovace obvykle zcela 

nekopírují daný model inovace, ale efektivně upraví fungování na danou cílovou skupinu.  

� Evaluace mentoringu 

     Pro růst a šíření jsou důležité výsledky, v podobě čísel – statistik úspěšnosti. U sociální 

inovace Murray et al. (2010) považuje za klíčovou součást hodnocení i sociální stránku 

inovace. „ …opravdu od naprosto věcné (že se s nimi jde na úřad, protože oni se tam po 

těch letech v tom vůbec nevyznají – tam jim vrací nějaký dotazník a „vyplň to“ a oni neví, 

přes opravdu odbornější (když je tam nějaká deprese nebo drogové relapsy a takové věci) 

až po to lidské, že si sednete a dáte si s nimi kafe nebo pivo v nějaké zahradní restauraci a 

pobavíte se o tom, co holka, co pěstounští rodiče – jestli se mu ozvali nebo ne, to je různé. 

A tohle všechno, když se spojí, tak pro ty lidi je to obrovská hodnota, kterou třeba v životě 

nepoznali.“ (Kalusová) Jakým způsobem v OOS praktikující mentoring, probíhá jeho 

evaluace?  

• Podle zakázek klienta (Rubikon centrum, Romodrom) 

„Máme na to právě ten formulář, protože máme vypsané zakázky a potom, jestli ta zakázka 

byla splněná (by měl klient hodnotit) a nebo aspoň, zda nastal posun, protože některé 

zakázky vyřešit nejdou. Třeba bydlení – tak to je jasné, ale takové dluhy, které se táhnout 

několik let, tak se těžko dá vyhodnotit, jestli se zakázka povedla, ale třeba z loňského roku 

hodnotili klienti ze 100%, že jim byla poskytnuta psychická podpora, což vnímáme jako to 

důležité… Pak máme tedy ty posuny v zakázkách a vyřešeno zakázek. Ale není to 

samozřejmě 100%, protože máme klienty, u kterých se to třeba vyřešilo a oni pak už 

nepřišli – sehnalo se jim bydlení a pak chtěli řešit ještě něco a to už se pak nedořešilo, 

takže je to orientační“  (Nováková)  

• Podle zvoleného kritéria úspěšnosti (Na Svobodě) 

„Taky jsme si dali kritérium, co je pro nás úspěšný klient. Kritérium úspěšnosti té práce. 

My jsme si dali, že nám nerecidivují, protože jsme si řekli: proč to děláme? – Aby se 
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nevrátili do vězení. Nemáme to zatím časově omezené, já bych tam i dala časové vymezení 

té recidivy … My jsme si dali to kritérium tu recidivu a tohle funguje a opravdu mám tu 

zpětnou vazbu od nich, že to je hodně právě ten mentoring. (Kalusová)  

• Podle hodnocení efektivity třetí stranou (Rubikon centrum) 

„Úspěšnost nehodnotíme my, ale přímo probační pracovníci, takže hodnotí nám to třetí 

strana, hodnotí nám to instituce, v pravidelných 2 měsíčních intervalech. Máme evidenci 

klientů, teď už poměrně sofistikovanou, máme elektronickou databázi všech našich klientů 

a v rámci toho posledního velkého projektu jsme nechali vytvořit webové rozhraní, skrz 

které nám ta střediska - přímo pracovníci můžou ty klienty hodnotit. A ten úspěch se 

hodnotí k tomu danému datu – jestli se situace, spolupráce zlepšila, zhoršila nebo zůstala 

stejná. Případně jestli díky mentorovi se podařilo získat informaci, ke které by se ten 

probační pracovník nedostal.“ (Demner) 

     Statistiky u spolku Za Branou, MVS i na Svobodě zatím nemají příliš oficiální podobu, 

do budoucna však považují statistiky za účelné: „(M)yslím, že by se to mělo už udělat, 

protože to je cenné …Sice je to maličký okruh, ale zpětná vazba tam je.“ (Kalusová, 544) 

� Sítě 

     Pohybujeme se v prostoru občanského sektoru, kde velkou roli hrají sítě, jako jeden ze 

zdrojů šíření a realizace sociální inovace. Mentoring ze své podstaty „laického“ přístupu, 

ke spolupráci přímo vyzývá, protože často klienty potřebují další, návaznou pomoc 

„…poradí klientovi, kam může jít, na koho se obrátit, ví nějaké ty instituce – opravdu 

takového přemostění, nejen u nás v těch službách, ale i k jiným organizacím. 

Spolupracujeme s neziskovými organizacemi, s probační a mediační službou, sociálními 

kurátory, s úřady práce.. snažíme se to propojit, aby ten klient byl opečovávaný ze všech 

stran…“ (Nováková) S jednotlivými klienty se řeší situace individuálně a díky 

vybudované síti mezi OOS, lze práci s klienty vnímat komplexně: „…měsíc před 

propuštěním, už si začnou stavět reálné, konkrétní podmínky, které budou za tou bránou. 

Pokud tam byla závislost, nějaká, zpravidla drogová, která není úplně bezpečná z našeho 

hlediska - že máme za to, že ten člověk potřebuje ještě dotáhnout tu závislost, tak 

zkontaktujeme nějakou terapeutickou komunitu, pošleme ho do doléčováku stím, že jsme 

domluvení, že až absolvuje ten doléčovák, tak ho převezmeme my.“ (Kalusová). Spolupráce 

funguje i v rámci OOS zaměřených na stejnou cílovou skupinu v rámci určitého 
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klientského případu: „Ano, spolupracujeme se Za Branou a s Rubikonem. To jsme 

v kontaktu, že třeba máme společného klienta.“ (Deutschová) 

     Je patrné, že takto nastavená síť spolupráce je ideálním propojením vedoucím ke 

komplexní péči. Tím, že mentor je osoba, která je „profesionálním kamarádem“, tedy není 

to odborník, a zůstává s klientem i přes to, že klient využívá služby jiné organizace. 

Naopak toto vede k utužování mentorského vztahu, kdy sdílejí další zkušenosti z jiných 

organizací a další potřebné kroky. Mentor je zkrátka někdo, kdo říká: „,Já tady jsem, já 

tady budu a vy se můžete spolehnout na to, že se mnou můžete počítat, já vás tímto 

obdobím budu provázet.'“  (Kalusová) 

� Spolupráce s veřejnou správou 

      Jelikož často političtí přestavitelé nemají takový kontakt s podmínkami, které existují 

ve skutečnosti, OOS zároveň hrají nezastupitelnou roli v náhledu na skutečné potřeby 

propuštěných vězňů. Ze zkušeností OOS může čerpat Platforma pro spolupráci v oblasti 

vězenství a alternativních trestů při ministerstvu spravedlnosti, která vznikla v roce 2014. 

„Neziskové organizace, které působí v postpéči by tato platforma měla zastřešit a nabízí 

kontakty a možnosti určité věci navrhovat. Začalo to ještě za bývalé paní ministryně.“  

(Kopoldová). Přesto se objevují pochybnosti o síle jejího hlasu a jejího směřování: 

„…neměli jsme z toho úplně dobrý pocit, že opravdu chtějí s těmi neziskovými 

organizacemi spolupracovat, že jsou spíš na ty domy na půl cesty orientovaní, takže na to 

nějak musíme reagovat.“ (Kopoldová) Tato platforma zastřešuje OOS v této oblasti a 

definuje potřeby, které jsou stěžejní pro práci s touto cílovou skupinou. „Že si zkusíme, co 

je společné pro ty neziskové organizace v tomto sdělit a třeba pak společně zkusit jednat 

s tím ministerstvem – aby to bylo brané, že postpéče není pouze domy na půl cesty, které se 

připravují a které, jak jsem spočetla, budou maximálně pro 5% lidí, ale že je  to spíš 

individuální práce s těmi dotyčnými, a že i když je klientů za rok 20 kteří, neříkám, že 

nerecidivují, ale i kdyby půlka ne, tak je to pořád dobře.“ (Kopoldová). Jelikož se 

Platforma setkává pouze 1x za rok, OOS v rámci cíle platformy navrhují vytvoření 

webového rozhraní, kde by přiblížení potřeb „z terénu“ bylo pro ministerstvo 

aktualizované sdílením a přikládáním aktualit o jejich činnosti, návrzích, potřebách: „Aby 

ministerstvo opravdu mělo okamžitou zpětnou vazbu z toho terénu, jak to vypadá. Ale 

nevím, jestli se to podaří prosadit…“ (Kabátová)   
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6) Systémová změna 

     Práce s propuštěnými vězni je často nedoceňována, protože většina lidí považuje za 

vrchol potrestání samotný trest a zastiňují tak dovršení trestu – reintegraci zpět do 

společnosti. Systémová změna obnáší transformaci dosavadních systémů a na její realizaci 

participuje celý společenský systém (Murray et al., 2010). Mentoring zjevně nedosáhl 

vrcholu sociální inovace – systémové změny, přesto se domnívám, že tento směr podporuje 

následujícími kroky.   

 

� Decentralizace služeb 

     Stimulací systémové změny je současný trend decentralizace služeb - na problémy se 

nahlíží z jiné perspektivy (viz příklad recyklace v teoretické části práce), klade se větší 

důraz na prevenci jako efektivnější a ekonomicky méně náročnou variantu řešení 

problému. (Murray et al., 2010) „(T)en stát vydává opravdu nemalý peníz na odsouzeného 

ve věznici. Pokud se mu tam vrátí ten odsouzený, tak znova, zase vydává ty peníze na toho 

odsouzeného na ten provoz toho vězně ve věznici. My jsme spočítali, máme to spočítané, že 

pokud by stát dal tyto peníze do postpenitenciární péče nějaké neziskovce, tak samozřejmě 

mnohonásobně ušetří za toho vězně v té věznici … Je stará známá věc, že pokud by se to 

investovalo do této postpenitenciární péče, žádné evropské fondy, žádní Norové, ale jenom 

Česká republika, tak tady moc ušetří, ale moc, to jde do miliard.“ (Kalusová) Tento názor 

sdílí Murray et al. (2010), na základě konkrétních příkladů poukazuje na efektivnost 

komunitní péče, jak co se týče kvality péče, tak i nižších nákladů, než potencionální návrat 

dotyčného zpět do vězení.  

� Individuální p řístup, prevence a osvěta 

     Mentoring staví na rovnocenné práci vedoucí k eliminaci předsudků: „ …v čem já vidím 

velký přínos mentoringu, je psychická podpora – že ten mentor ho nesoudí,  často k nám 

přijdou a jedni z prvních, s kým se vidí, jsou mentoři, kteří toho klienta přijmou takového, 

jaký je a snaží se mu pomoci v té situaci, v jaké je.“ (Nováková), prosazuje se 

personalizovanější přístup, než standardizované služby pro všechny stejné (Murray et al., 

2010). „…opravdu se staráme individuálně, myslím si, že tím pádem docela kvalitně o 

individuální, jednotlivé, lidské osudy a myslím si, že se dá říct takové to, že méně znamená 

více, ti lidé jsou opravdu provázaní kvalitně…“  (Kalusová) K prevenci patří edukace, jak 

se mohou věci dělat jinak a čemu lze předejít a neméně také osvěta (Murray et al., 2010). 

Rubikon centrum např. nabízí vzdělávací kurzy (řešení dluhů) (Rubikon centrum, 2014).  
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Osvěta může mít podobu primární prevence, kterou realizuje spolek Za Branou (Za 

Branou), veřejných akcí – festival Netrestejme dvakrát (Na Svobodě), festival Rodina 

počká (Za Branou).  

 

� Propojování sektorů 

     Tento trend předpokládá zapojení mnoha částic společnosti a jejich propojení – 

profesionálové a dobrovolníci, sami občané participují na prevenci tím, že se např. 

setkávají na vzájemných, svépomocných skupinách, kde se dozvídají víc informací, jak 

naložit s problémem. (Murray et al., 2010) MVS organizuje 2x do měsíce klub pro 

propuštěné Dvě ryby: „(K)dyž je v Praze je to pro nás jednodušší, protože se okamžitě 

stane součástí nějakého společenství - klubu.“ (Kabátová) Důležitou roli hrají blízcí či 

rodinní příslušníci jako širší zázemí odsouzeného, kterému se také věnuje spolek Za 

Branou a Romodrom. 

     Propojování s veřejným sektorem vyplývá už z role OOS, které jsou doplněním služeb 

státu. Z této podstaty jsou nakloněné spolupráci, protože mohou nabídnout svoje cenné 

zkušenosti.    

     Obrovským přispěním mentoringu je, že staví na zdrojích, které nabízí sama občanská 

společnost – její členy, kteří se angažují na reintegraci a tím se propojuje systém 

postpenitenciární práce s dalším elementem společnosti: „Ono by stačilo, kdyby každý v té 

komunitě se začal rozhlížet a myslet na ty lidi kolem sebe – něco prostě udělat v té 

komunitě – někomu pomoct, něco pro někoho udělat. … Musím říct, že já jsem se trochu 

bála, ale přesto jsem na to kývla … a hodně jsem k nim (ke klientům – pozn. autorky) 

přilnula a musím říct, že mě ta práce s nimi vyloženě baví.“ (Lacinová) 

      Dalším prvkem systému, který se vlivem intervence OOS začíná propojovat je firemní 

sektor, jako element, který se může zásadně podílet na reintegraci propuštěných vězňů. Za 

několik let, co OOS v téhle oblasti působí, lze již reflektovat malé kroky pozitivním 

směrem: „Dá se sehnat práce, skutečně když ten člověk pracovat chce, tak tu práci má … 

A to se opravdu hodně zlepšilo za ty roky. To já vidím jako hodně pozitivní.“ (Kalusová) 

 

� Účinkování na změnách v systému 

     Je patrné, že OOS, které implementují mentoring, zároveň participují na větší osvětě 

problému propuštěných, účastní se debat a kulatých stolů: „(A)no, já jsem zažila pár 

kulatých stolů na tohle téma, ale to bylo na úrovni Senátu“. (Kalusová) Rubikon centrum 
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má své slovo i na úrovni ministerstva: „ Členky našeho řízení jsou členkami různých 

poradních orgánů, ministra spravedlnosti a dalších.“ (Demner)  

     Cílovou skupinou osvěty však není jen veřejnost, ale směřuje i do samotných věznic, 

kdy OOS upozorňují na zbytečné komplikace, kterým by se zvýšením informovanosti 

vězeňského personálu, mohlo zamezit (např. častý problém vznikajícího dluhu za odpad, 

který si odsouzení po nástupu neodhlásí): „Oni (odsouzení – pozn. autorky) to ani nevědí. 

Průšvih ale je, že to nevědí ti lidé, kteří je to mají naučit v té věznici – ti vychovatelé. Takže 

my jsme teď dělali osvětu pro věznice, aby jim to vůbec řekli, co mají udělat.“ (Jirkalová)  

    Veškerá činnost OOS v oblasti postpenitenciární péče směřuje k propojení všech složek 

společnosti, které jsou potřebné pro úspěšnou systémovou změnu – trh, vládu, občanskou 

společnost, neformální sektor. 

 

8.1 Shrnutí procesu vývoje mentoringu (1. a 2. výzkumná otázka) 
 

     Analýza procesu vývoje mentoringu propuštěných vězňů z VTOS v českém prostředí 

přinesla určité odlišnosti. Během analýzy procesu se objevily rozdíly, které lze rozdělit do 

dvou základních kategorií (Obr. 7). Tyto kategorie souvisí jak se strukturou organizace, tak 

se odrážejí i v podobě mentoringu. Na základě těchto proměnných jsem i volila názvy 

těchto kategorií.  

 

Obr. 7: Kategorie mentoringu 

 

Zdroj: vlastní výzkum 

 

     U Romodromu nemám informace o bezprostředním počátku Vězeňského programu, 

nicméně z celkového pohledu vývoje ho řadím ke skupině „etablovaného“ typu 
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mentoringu, kam patří i mentoring Rubikon centra. Pro lepší přehlednost budu dále v textu 

používat etablovaný mentoring a přirozený mentoring.   

Na základě rozdílů těchto dvou odlišných typologií mentoringu se odvíjí i odlišnost 

v procesu vývoje mentoringu, který je graficky zobrazen níže. 

 

Obr. 8: Proces vývoje u přirozeného mentoringu 

 

Obr. 9: Proces vývoje u etablovaného mentoringu 

 
Zdroj: vlastní výzkum  

 

     Jak je z obrázku patrné, první fáze se shoduje. Tím se potvrdilo, že OOS identifikují 

problém na základě reálných příčin symptomů a čerpají z konkrétní znalosti oblasti.  

Druhá fáze se na první pohled nemusí zdát tak rozdílná, ale jak se ukázalo, hraje určující 

roli v procesu sociální inovace. Organizace zařazené do skupiny přirozený mentoring 

reagovaly na rozpoznaný problém přirozeným vývojem řešení, tzn. bezprostředně začaly 

pracovat s klienty na jejich individuálních potřebách, což se postupně ukázalo jako 

mentoring. Rubikon centrum přišlo s inspirací metody využívané v jiné zemi, z čehož 

vyplývá, že idea mentoringu zde od počátku fungovala jako definovaná služba. 

Pravděpodobně někde na pomezí stál Vězeňský program Romodromu, který z počátku 

stavěl na dobrovolnické práci a teprve později se profesionalizoval.  

     Třetí fáze procesu sociální inovace dle literatury – pilotní fáze – se výrazně u těchto 

dvou typů mentoringu liší. Zatímco u Rubikon centra i Romodromu proběhla oficiální 

pilotní fáze, druhá skupina organizací se vlastně neformálně sama stala pilotem 

mentoringu. Z toho lze usoudit, že pilotní fáze zde oficiálně nenastala. Domnívám se, že 

jedním z důvodů může být právě přirozená a jednoduchá filozofie mentoringu, která 

nepotřebuje velké projekty na svoji realizaci. Jednoduše a v malém měřítku se jedná o 
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podporu při naplňování konkrétních potřeb: „ …tam jde třeba hlavně o to se s nimi vůbec 

pobavit a doprovodit na ten úřad.“  (Jirkalová)  

 

     Čtvrtá fáze – udržitelnost – je klíčovou fází většiny OOS. Při analýze vyvstaly dvě 

roviny udržitelnosti – finanční a personální. Finanční udržitelnost je přirozeně zásadní 

otázkou, nicméně nemusí být určující: „V tomto nejsem takový ten klasický zástupce 

neziskové organizace, který říká „tohle bychom chtěli, ale nemáme peníze, tak to nejde … 

nebyli jsme na tom úplně závislí“ (Kopoldová). V obecnějším významu je toto přístup 

organizací s přirozeným mentoringem, kdy nemají přímou odpovědnost za placení 

zaměstnanců apod. Pro udržení však přinejmenším organizace potřebuje alespoň základní 

finance na provoz – na cesty, poštovní známky, na zálohy na ubytování či akutní potřeby 

pro klienty. Zmínky o těchto finančních prostředcích, které mohou být poskytnuty 

klientům, se objevily pouze u organizací s přirozeným mentoringem, které klientům, 

v oprávněném případě, určité zdroje poskytují: „…je to možnost těm lidem toto nabídnout 

v této situaci a aby, když on je rozhodnut a dělá ty kroky k tomu, tak aby se to nezastavilo 

na tom, že tam nemůže jít, protože nemá na tu cestu.“ (Kopoldová) V případě zkoumaných 

organizací realizující přirozený mentoring nejsou zdroje na provoz vysoké položky, přesto 

alespoň nějaké zdroje jsou nutné pro její dlouhodobější pokračování činnosti: 

„…rozšiřovat ano, ale už potřebujeme ty finance. Ale v našem případě bych opravdu 

zdůraznila ne na to, abychom si koupili novější počítač, nebo služební Octavii. Ne, já 

potřebuji peníze na to, abych té dobrovolnici zaplatila tu cestu tím vlakem, aby ona do ní 

neinvestovala. A my nemáme ani na tohle.“ (Kalusová).  

     V případě etablovaného mentoringu se na příkladu Romodromu vyprofiloval „ideální 

vývoj“ udržitelnosti programu, kdy po pilotní fázi financované z Evropského sociálního 

fondu, se program stal registrovanou sociální službou pod MPSV. Odlišná je situace u 

Rubikon centra, kde po několika fázích financování z evropských zdrojů, během jejíž doby 

se především romský mentoring, ale i reintegrační mentoring, vyvinuly v ustálené služby 

organizace. Skončením evropských projektů, se řešil náročný úkol zajištění udržitelnosti. 

V této fázi vyvstaly 2 problémy: 1) mentoring a jeho působnost, která překračuje hranice 

tří ministerstev, což vyúsťuje v problematičnost a nelogičnost směřování dotací 2) 

nízkoprahovost mentorů – pokud by se měla stát registrovanou sociální službou a tedy 

získat nárok na dotace z MPSV, museli by mentoři splňovat vzdělání dle zákona 108/2006 

sb. o sociálních službách, což by zamezilo původnímu záměru nízkoprahovosti služby.  
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     V čem se většina zkoumaných OOS shodla je systém dotací, který je nastaven tak, že 

dotace jsou přidělovány pouze na 1 rok, čímž nejenom zvyšuje administrativní zatížení 

OOS, zamezuje efektivnímu plánování činností a je příčinou dočasného omezení činnosti 

(obvykle nejméně na 1. čtvrtletí z roku).  

 

     Personální udržitelnost je často spojena s finančními zdroji, protože i lidské zdroje 

vyžadují investici. Výběr mentorů, jejich školení, supervize a další vzdělávání jsou spojeny 

s určitými náklady převedším u etablovaného mentoringu, kde se s těmito výdaji počítá: 

„Na všechno, co je ze zákona povinné a na co jiné firmy nehledí, tak u nás se dodržuje. U 

nás se snaží o toho zaměstnance starat … je potřeba počítat se vzděláváním, že je potřeba 

počítat se supervizí“. (Deutschová) Romodrom i Rubikon mají ve své struktuře i odborné 

pozice, vykazují profesionální fungování, na rozdíl od organizací s přirozeným 

mentoringem, které fungují z většiny na dobrovolnické bázi, případně pouze s jedním 

úvazkem (MVS), Na Svobodě čerpá výhradně z dobrovolnické práce.  

     Fáze udržitelnosti mnohdy rozhoduje o budoucnosti OOS a ovlivňuje další fázi – růst a 

šíření. Velkým plusem OOS je fakt, že v průběhu činnosti OOS registrují další vyvstávající 

potřeby a v momentě, kdy mají dostatek zdrojů, reagují na tyto potřeby (u Rubikonu toto 

nastalo v průběhu čerpání evropských dotací). Ovšem v opačném případě naopak musí 

činnost omezit a to výrazněji zasáhne spíše organizace s etablovaným mentoringem, kde to 

ovlivní i pracovní úvazky: „Teď od ledna, ty tři měsíce jsme měli 'klidový režim', nebyli 

jsme na plné úvazky, protože se čekalo na dotace, takže všechny vazby, co nespěchaly, tak 

jsme utlumili.“ (Deutschová) Na to navazuje obtíž při realizování vize, protože kvůli 

nejistotě zdrojů často organizace nemůže plánovat konkrétní kroky své činnosti pro její 

naplnění.  

     Fáze růstu a šíření se obvykle vyznačuje čísly - statistikami. Opět pozorujeme rozdíly. 

OOS s etablovaným mentorigem využívají profesionální hodnocení PMS Čr (Rubikon 

centrum) či hodnotí službu dle zakázek3  (Rubikon centrum, Romodrom). Organizace 

s přirozeným mentoringem hodnotí mentoring obvykle přímo zpětnou vazbu od klientů.  

    Nedílnou součástí mentoringu jsou sítě – jak na úrovni klientské – tedy, že mentor je 

schopný s klientem spolupracovat i v rámci dalších služeb či jiných organizací, ale i na 

                                                           
3 Zakázka je výraz užívaný v sociálních službách pro označení cílů klienta v rámci individuálního plánování. 
(pozn. autorky) 
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úrovni mezi-sektorové, kdy MSp a jeho Platforma pro spolupráci v oblasti vězeňství a 

alternativních trestů začíná zastřešovat OOS v jednání s vládním sektorem.  

      

     Z výzkumu je patrné, že mentoring má potenciál malými kroky podporovat směr k 

systémové změně a to podporou prevence, personalizovanějším přístupem, decentralizací 

postpenitenciární péče, mění uvažování edukací a osvětou. Vytváří sítě spolupráce, 

provazuje sektory – občanský sektor, veřejný sektor, firemní sektor a neformální sektor 

jako širší okolí propuštěného a  jako elementární zdroj dobrovolníků jako mentorů.  

 

Obr. 10: Proces vývoje přirozeného mentoringu zasazený do ideálního modelu dle literatury 

 

Zdroj: Murray et al. 2010, s. 11 + vlastní výzkum 

 

     Z výzkumu vyplynulo, že přirozený mentoring je mnohdy bezprostřední součástí práce 

OOS s propuštěnými a tím proces jeho vývoje se v určitých momentech liší od procesu SI 

uváděného v literatuře (Obr. 10). OOS si samy, přirozeně otestovaly mentoring v praxi, 

udržitelnost je nejistá, lépe řečeno udržitelnost drží samy členové a dobrovolníci a 

rozhodně nemají strategii fungování, protože plánování v českých podmínkách není vždy 

možné. Stejně jak přirozeně ho OOS začaly implementovat, tak stejně přirozeně v něm 

pokračují, protože nepotřebuje takový kapitál na jeho implementaci a je podporován 

entuziasmem dobrovolníků.  
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Obr. 11: Proces vývoje etablovaného mentoringu zasazený do ideálního modelu SI dle literatury 

 

Zdroj: Murray et al. 2010, s. 11;  vlastní výzkum 

 

     Ovšem to neplatí při implementaci etablovaného mentoringu, který sebou nese placené 

mentory, placené vedoucí - tedy organizační strukturu zaměstnanců. U etablovaného 

mentoringu jeho proces více následuje kroky procesu SI než u mentoringu přirozeného – 

až do fáze udržitelnosti následovaly kroky SI dle literatury (Obr. 11), klíčová je 

udržitelnost, která v našich podmínkách není zaručena ani zavedené inovativní službě jako 

je romský mentoring.   

 

     Systémová změna však není pouze o nových službách, ale i o změně legislativy a 

nedílně také o změně myšlení lidí, politiků, firem, kteří zaměstnají propuštěné vězně. 

Lehoučkými kroky začínají být vidět výsledky. Mentoring se jeví jako nenápadný přístup, 

ale jak se ukazuje, je základem pro jakoukoli práci s propuštěným a právě i díky působení 

OOS se tato opomíjená oblast postupně posouvá: „protože přeci jen jsme s tím pár těch 

neziskových organizací, fakt si myslím, s tím trochu zahýbaly, i s takovým tím obecným 

povědomím…“ (Kalusová) 

 

     Z ilustrace procesu sociální inovace u obou typů mentoringu je patrné, že ani jeden 

přímo nenásleduje ideální proces SI. Důvodem je fáze udržitelnosti, která brání růstu a 

rozšiřování SI v rámci organizace. Rozšiřování SI nejen ve smyslu rozšiřování organizace, 

ale ve smyslu šíření dané inovace mimo organizace (Murray et al., 2010), se příliš 

v českých podmínkách nekoná. Důvodem může být, že každá OOS má svůj originální 

přístup, který podrobněji představím níže a mnohdy ani mentoring neprezentuje jako 
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„oficiální“ přístup. Neméně tomu přispívá i nepříliš perspektivní možnosti OOS na 

rozšíření vlastních služeb.  

8.2 Variabilita mentoringu  

     Z analýzy procesu vývoje mentoringu v českých podmínkách se ukázalo, že mentoring 

nemusí vykazovat podobu oficiální služby, ale že ze své podstaty může přirozeně 

vyplynout z konkrétních zkušeností jako nedefinovaná služba. Tím, že mentoring v České 

republice nemá jasnou definici či koncepci, každá OOS pojímá mentoring odlišně. Hlavní 

rozdělení jsem již uvedla výš, ale v průběhu výzkumu se projevily ještě detailnější variace 

(Obr. 12). Označení nepocházejí z oficiálního zdroje, jsou to názvy, které jsem pro 

rozlišení zvolila já. 

 

 

 Obr. 12: Variabilita mentoringu u výzkumného vzorku 

 

Zdroj: vlastní výzkum 

 

     Obrazec nastiňuje rozdíly v samotném pojetí mentoringu. Romodrom v rámci 

Vězeňského programu zaměstnává pracovníky, jejíž náplní je práce s klienty ve smyslu 

intenzivnější práce formou „provázení“ (pokud je zájem ze strany klienta o delší 

spolupráci). Mentoři jsou v případě Romodromu zaměstnanci, kteří splňují vzdělání podle 

zákona č. 108/2006 sb. o sociálních službách. Z toho důvodu jsem zvolila označení 

„profesionální“ mentoring, protože mentor je svojí kvalifikací „pracovník v sociálních 

službách“ splňuje standart vzdělání dle zákona a je profesionálním pracovníkem.  

     Mentoring u Rubikon centra má již dlouhou tradici, z romského mentoringu se odvodil i 

mentoring pro propuštěné vězně, který vývojem došel až do dnešní podoby, kdy mentoring 

spadá pod pracovní agenturu Rubikon centra a je nástrojem základní stabilizace klienta tak, 

Profesionální 
mentoring 

Vysokoprahový 
mentoring 

Křesťanský mentoring 

Odborný mentoring, 
zapojení rodiny 

Terapeutický mentoring 
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aby mohl navázat i na další služby Rubikon centra v rámci programů pro zvýšení 

zaměstnanosti: „…mentoři dělají tu podporu k tomu, aby ti klienti byli alespoň v tom 

základu stabilní – což je u nás – že má kde bydlet, má zařízené doklady a ideálně je 

zaregistrován na úřadu práce. Připravují ty klienty k tomu, aby mohli v těch službách u 

nás jít dál, říkáme tomu transfer služba směrem tedy do pracovní agentury a velmi často i 

do dluhové poradny, ale častěji do té zaměstnanosti a pak zase když už je vidina nějakého 

příjmu a zaměstnání, tak na to nabalujeme program řešení zadluženosti.“ (Ouředníčková) 

Mentoring Rubikon centra se odlišuje se od ostatních organizací zapojených do výzkumu 

v profilu klienta. „Tím, že je podpůrná tomu pracovnímu poradenství, měnila se v tom, že 

už nebereme takové ty úplně 'nízkoprahové', ty se většinou snažíme odeslat na nějakou 

Naději nebo Armádu spásy s tím, že ten klient by měl být v takovém stavu, aby byl schopný 

pracovat.“ (Nováková). Mentoring tam má pozici transferové služby k pracovnímu a 

dluhovému poradci, což je velmi účinné řešení pro ty klienty, kteří mají kapacitu tyto 

záležitosti řešit, což je zároveň podmínkou pro navázání spolupráce s klientem. Tato 

okolnost mentoring směřuje určitým směrem: „…trochu (se) občas posunují zakázky těch 

klientů, jsou víc jednorázovější … mentor mu pomůže během jedné nebo dvou schůzek to 

ubytování najít.“ (Nováková)  

 

    MVS, Na Svobodě a Za Branou se ve své podstatě v přístupu k propuštěným vězňům 

podobají, jak již bylo vysvětleno výš, proto je shodně řadím do přirozeného mentoringu, 

přesto i zde se nalézají jemné nuance, které však již vycházejí z mého subjektivního 

pozorování. Na Svobodě vidí částečně v mentoringu terapeutický moment, kdy klient 

hodně sdílí svoje pocity a stavy a tímto způsobem k tomu přistupují a udržují s klientem 

intenzivní kontakt. Za Branou a jeho mentoring je v rámci intenzivnějšího kontaktu více 

zaměřen na konkrétní řešení situace, nabízí v rámci mentoringu odborné poradenství 

spojené s dlouhodobějším kontaktem dle situace klienta, v určitých případech hraje roli i 

práce s rodinou či blízkými klienta „…přes ně (rodiny – pozn. autorky) je možné nějakým 

způsobem působit také na ty samotné bližní – na ty lidi, kteří jsou propuštění. A když člověk 

poznává toho dotyčného přes tu rodinu, tak to dává spoustu informací.“ (Kopoldová). 

Avšak na rozdíl od Za Branou, MVS poskytuje mentoring i ve smyslu určité náhražky 

rodičů s ohledem na omezené kognitivní kapacity některých klientů. „Tam ten mentor 

slouží, kromě toho přítele, také jako rodič: 'máš tohle hotové? Přemýšlel si už o tom? Tak 

tam prosím tě příští týden jdi. Máš co na sebe na zimu? Budeš mít kde bydlet? Ne, ve stanu 
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už to nepůjde'…“  (Kabátová) Hodně se zaměřuje na zázemí, které si klient, pokud je 

v Praze, může rozšířit o účast na klubu pro propuštěné Dvě ryby, který se koná 2x do 

měsíce a kde se setkávají jak dobrovolníci, tak klienti. U MVS, jak již z obr. 12 je zjevné, 

tak má mentoring přidanou hodnotu víry v Boha. MVS je křesťanskou organizací a 

mentoři jsou též  tímto směrem orientování. Rozhodně to však neznamená, že klient musí 

být křesťan nebo se stát křesťanem. Mohou však toto téma sdílet, diskutovat, modlit se. 

Především jde ale o „agapé – typ lásky, který nemá hranice“ (Kabátová). Tato 

nepodmíněnost profilu klienta a jeho přijetí je společná Romodromu a organizacím 

s přirozeným mentoringem: „neděláme výběr klientů a kdokoliv se na nás obrátí, tak je 

přijatý – bezpodmínečně.“  (Kabátová) 

     Romodrom a Rubikon centrum se liší i v nastavených pravidlech služby, jelikož jsou 

ohraničeny standardy kvality či nutností koncepce mentoringu z důvodu velkého počtu 

mentorů a ulehčení organizace služby. Na rozdíl od organizací s přirozeným mentoringem, 

kde samozřejmě určitá pravidla definovaná jsou, nicméně v určitých bazálních situacích 

lze klientovi vypomoci i např. finančně: „… je možné zaplatit klientovi ubytování na 

nějakou dobu, podle jeho potřeby a našich možností, tak aby nebyla překážkou třeba 

záloha v ubytovně, protože to se opravdu stane, že není volný azyl a pak se musí něco 

uhradit. Nebo i některé azylové domy chtějí zálohu 500 Kč.“  (Kabátová) Neznamená to 

však každodenní praxi, nicméně to vypovídá o možnosti uvážit a individuálně reagovat na 

variabilní situaci a hlavně postoj klienta: Neříkám, že je to hlavní, ale je to možnost těm 

lidem toto (určitou finanční částku- pozn. autorky) nabídnout v této situaci a aby, když on 

je rozhodnut a dělá ty kroky k tomu, tak aby se to nezastavilo na tom, že tam nemůže jít, 

protože nemá na tu cestu. Není to pravidlem, ale nevylučujeme, když máme za to, že ten 

člověk začal, že se docela dobře nastartoval a že je dobré ho v tomto podpořit.“  

(Kopoldová). Podobně Na Svobodě považují za klíčové umožnit naplnění bazální potřeby 

jako je např. bydlení a pokud získali finance z fondu nadace, tak klienty bez prostředků 

podpoří: „…máme fondy na kauce na bydlení, protože ty lidi jsou bez peněz, když vyjdou 

z vězení … my měsíc před propuštěním mu domluvíme a zaplatíme první nájem, čili on už 

v ideálním případě jde k sobě domů, potom nám ten první nájem, když potom už dostane 

sociální dávku, tak nám to vrátí.“ (Kalusová)  

     Je patrné, že organizace, které nejsou striktně vázané na pravidla služby, mají volnější 

ruce v práci s klienty, i co se týče případné materiální a finanční pomoci v nouzi.  
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Tabulka 2: Struktura OOS  

OOS Rok vzniku 
Struktura zaměstnanců 
včetně profesionálů 
(Fundraiser, PR, 
ekonomické oddělení) 

Práce dobrovolníků 

jako mentorů 

Průměrný počet 

klientů v péči 

mentorů / rok 

MVS 2010 Ne, 1 zam Zásadní 30-40 

Na Svobodě 2011 Ne, 0 zam Zásadní 5 

Romodrom 2002 Ano Ne 100 

Rubikon 1994 Ano Ne 100-150 

Za Branou 2011 Ne (0-1 úvazek) (Ne) 2-5 

Zdroj: vlastní výzkum 

 

    Z tabulky č.2 lze vyčíst určité rozdíly mezi skupinami. Skupina s přirozeným 

mentoringem vznikla zhruba ve stejnou dobu a zdá se, že i personální kapacita se pohybuje 

na podobné úrovni a tomu odpovídá i počet klientů. Razantní rozdíl mezi etablovaným a 

přirozeným mentorignem spočívá i v pojetí dobrovolnictví. Romodrom dobrovolníky 

nepřijímá, jelikož pozice mentorů je obsazena zaměstnanci organizace a vzhledem 

k charakteru práce, který je převážně zaměřen na přímou práci, dobrovolník není 

vyhledávaný. „Neumím si představit, kde bych ho vlastně využila.“ (Deutschová) Rubikon 

taktéž dobrovolnické práci téměř nevyužívá, protože mentoři jsou externími zaměstnanci: 

„(M)y nemáme dobrovolníky, my to máme placené.“ (Nováková) MVS a Na Svobodě na 

dobrovolnické práci svoji činnost staví, protože mentoři jsou výhradně dobrovolníci. Na 

Svobodě nemá žádného zaměstnance, všichni dělají mentora nad rámec svých pracovních 

povinností. MVS má výkonnou ředitelku jako jediného zaměstnance, jinak příležitostně 

zaměstnává propuštěné vězně přes projekt Rubikon centra. Za Branou dobrovolníky 

nevyhledává, zároveň nebrání, nicméně s klienty pracují výhradně členové spolku. Jedním 

z důvodů je i komplikovanost „otestovat“ dobrovolníka, než by se stal mentorem, což 

souvisí i s absencí kancelářského zázemí. Oficiální pracovní úvazek se u spolku Za Branou 

pohybuje dle zdrojů od 0,0 -1.  

     Rozlišnosti mezi strukturou organizací tak směřuje i k rozdílnosti mezi počtem klientů. 

U organizací s etablovaným mentoringem je logicky mnohonásobně vyšší, jelikož mají 

vyšší personální kapacity. Domnívám se, že kromě tohoto faktu zde hraje roli i návaznost 

služeb a právě případná finanční a materiální pomoc klientům. Rubikon přehodnotil 

původní model mentoringu, kdy mentoři navazovali kontakt s klientem již ve věznici, „ ale  

ukázalo se to jako neefektivní a vždycky necháváme tu aktivitu na klientovi.“ (Nováková) 
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Takže nyní navazují spolupráci s klientem až po propuštění v momentě, kdy on sám 

Rubikon centrum osloví. Romodrom začíná spolupráci již ve věznici, kde mají besedy 

s klienty a na konkrétní žádosti se jim snaží pomoci ještě uvnitř věznice. Návazná služba 

po propuštění pokračuje také na základě zájmu klienta a váže se i na místo bydliště klienta: 

„Záleží na tom, kam oni jdou. My můžeme pracovat opravdu pouze s lidmi ze 

Středočeského kraje a z Prahy. Pokud je klient v Praze, může nás kontaktovat, je to na 

něm. Já mu řeknu svoje telefonní číslo, ví naší adresu. Se spoustou klientů si dopisuji, ty 

dopisy opravdu fungují, ale jinak než telefonicky, pokud je mimo Prahu, tak mu nepomůžu. 

Spíš mu doporučím organizace, které mu můžou v té situaci pomoci.“ (Deutschová) 

     U MVS a Na Svobodě v případě potřeby probíhá mentoring již ve vězení, pomocí 

korespondence, kde se, kromě sdílení, před propuštěním nastavují konkrétní úkony a 

v případě potřeby i doprovod v den propuštění: „Ale opravdu máme zkušenost, že prvních 

24 hodin je pro ty lidi úplně nejdůležitější, vůbec jak přežít. Protože jsou v šoku z té 

svobody. Teď jsou v neznámém místě, protože on se jinak z té věznice nedostane… Buď je 

to technicky možné, že ho převezmeme ten den D u věznice, nebo se s nimi už dopisy 

domluvíme, že je někde vyzvedneme.“ (Jirkalová). Čekání na klienta před branou Za 

Branou nepraktikuje, ale kontakty na klienty má navázané již z vězení, případně souhlasu 

klienta, přes rodinné příslušníky. Po propuštění poté organizace mohou konkrétně pomoci 

člověku materiálně – šatstvo, jídlo, hygienické potřeby i finančně -  zaplacením ubytování, 

případně jízdného.  

     Lze usoudit, že tyto faktory souvisí s podobou mentoringu. Na jedné straně etablovaný 

mentoring, který je součástí programů organizace s dlouholetou působností, prošel pilotní 

fází, vyprofiloval se, je organizovaný s jasnými hranicemi, na druhou stranu malé 

organizace s přirozeným mentoringem, které se soustředí především na ty klienty, u 

kterých je patrné, že nejvíce potřebují podporu: „Naší klienti říkají, že my nemáme 

nízkoprahový přístup, ale bezprahový … ale to neznamená, že my se neochraňujeme, ale 

znamená to tu věc, že neděláme výběr klientů a kdokoliv se na nás obrátí, tak je přijatý – 

bezpodmínečně. (Kabátová) 
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8.3  Shrnutí hlavních témat 
 

8.3.1 OOS jako reakce na selhání státu 

     OOS pracující s propuštěnými vytváří mentoringem nejen doplnění postpenitenciární 

péče v České republice a reagují tak na selhání státu v této oblasti, jak odpovídá teorii 

heterogenity poptávky uvedené v teoretické části práce, zároveň určitou formou nahrazují 

služby státu v kritickém období po propuštění, kdy je propuštěný ve většině případů bez 

prostředků a dávky v hmotné nouzi jsou vypláceny průměrně po 30 dnech, někdy i déle, od 

podání žádosti. Po propuštění tak „(n)emá prostě vyřízeno od státu to, co mu stát garantuje 

– že dostane životní minimum a příspěvek na bydlení.“ (Jirkalová) Jediné, na co je nárok 

ihned, je dávka Mimořádné okamžité pomoci, což už dlouhá léta je stabilně 1000 Kč, ale i 

to má své limity. „Když vyjde, tak má nárok na 'příspěvek v hmotné nouzi' na 1000 Kč, ale 

z toho se mu odečítá ten peníz, který dostane už ve věznici na cestu a na jídlo. Takže on má 

1000 Kč a třeba věznice mu koupí jízdenky za 400 Kč, takže teoreticky by mohl dostat 600 

Kč.“ (Jirkalová) Sociální kurátor může být velkou pomocí se zajištěním bazálních potřeb a 

odborným poradenstvím, nicméně je to instituce, která má jasně dané hranice a i při 

sebevětší snaze osvíceného pracovníka za tyto hranice jít nemůže. Rovněž se také může 

objevit sklon vnímat sociálního kurátora za úřední autoritu. Podobně některé OOS mají 

nastavená pravidla, což může být spojeno i s velikostí OOS a její strukturou. Jiné OOS, ve 

výzkumu zastoupeny méně početnými organizacemi, však nejen člověka provází po 

propuštění, což je velmi důležité, ale pokud je to na místě, podpoří ho i finančně, k čemuž 

je vede zmíněné selhání státu v zprostředkování finanční dávky v hmotné nouzi určené na 

ubytování a jídlo, jakožto základních atributů pro start po propuštění. 

 

8.3.2 Limity 

     Výzkum procesu sociální inovace na příkladu mentoringu poukázal na několik limitů, 

které vnímají OOS jako bariéry v rozvoji implementace 
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Obr. 12: Limity rozvoje sociální inovace 
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Zdroj: vlastní výzkum 

 

8.3.2.1 Podmínky pro zrod mentoringu 

     Tím, že u tří OOS z pěti není mentoring pouze programem, ale součástí práce 

s propuštěnými od svého počátku, proces vývoje sebou nesl zároveň i proces vývoje 

samotné organizace. V oblasti vězeňství jsou mnohdy začátky obtížné, kontakty a vstup do 

věznic a často nastávají překážky „…proč tedy tahle organizace (Prison Fellowship 

International – pozn. autorky), která je největší nezisková organizace v oblasti 

křesťanského dobrovolnictví ve vězeňství, tak proč tady není a Kelly dokonce šla navštívit 

tu kaplanskou organizaci VDP (Vězeňská duchovenská péče – pozn. autorky) a ptala se 

jich a viděly jsme, že je tady proti tomu hrozně veliký odpor, který ale není na ničem 

postavený, nebyl žádný racionální důvod, spíš taková žárlivost, že existuje jiná, větší 

organizace.“ (Kabátová) Překážky, které pokračují i venku ve formě předsudků veřejnosti 

a tabuizace tématu. Dlouhou dobu bylo toto téma tabu i pro politické představitele, kteří 

problém opomíjeli. Půda, na které OOS začaly stavět svoji existenci a snažily se pomalými 

kroky něco s problémem vysoké recidivy dělat, není zrovna půdou zoranou. Učily se, jak 

Podmínky pro zrod 
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70

v této nevítané oblasti fungovat a něco změnit. Z výzkumu vyplynulo, že po letech jejich 

vytrvalé existence se ukazuje, že jejich role v postpenitenciární práci je zásadní.   

8.3.2.2 Selhání státu – zajištění udržitelnosti  

     OOS se stávají nedílným pilířem v práci s propuštěnými, ale ukázalo se, že mentoring a 

rovněž i celá tématika propuštěných vězňů prolíná několik ministerstev. Dotýká se 

ministerstva spravedlnosti, ministerstva vnitra a nedílnou součástí působnosti ministerstva 

práce a sociálních věcí. Na mentoringu lze vypozorovat, jak má vypadat kontinuální práce 

s klientem a je patrné, že kontinuální a komplexní práce vyúsťuje v širší dimenzi 

působnosti. Rubikon centrum, které vyprofilovalo službu romský mentoring přímo na míru 

PMS ČR a osvědčil se její dlouhodobý dopad, tak nemá zajištěno financování pod resortem 

spravedlnosti, pro jehož instituci pracuje. Systém dotací ministerstva spravedlnosti totiž 

není tak nastavený a financuje pouze akreditované probační a resocializační programy 

pouze pro mladistvé, nikoli dospělé, a tak tuto službu spolufinancuje ministerstvo vnitra 

v rámci prevence kriminality (nicméně o tento typ dotace musí požádat města, nikoli sama 

organizace). Ano, samozřejmě mentoring také svým charakterem patří do prevence 

kriminality, ale snažím se na tomto ilustrovat situaci, kdy služba, která je poskytována 

jedné z institucí ministerstva spravedlnosti, není po 11 letech implementace této služby, 

schopno si tuto službu vzít pod svá křídla. Do roku 2014 čerpal romský mentoring finance 

z evropských fondů, po jejich skončení se však rozsah služby omezil z důvodů nedostatku 

financí: „…pracovalo průběžně přes 70 mentorů a s koncem toho evropského projektu 

vlastně dál pokračovalo přibližně 20-23 mentorů.“ (Demner) Tento počet se téměř rovná 

počtu vyškolených mentorů v pilotním projektu, což je zvláštní křivkou ve vývoji úspěšné 

sociální inovace. 

     Selháním jsou také dotační systémy jak ministerstva vnitra, tak MPSV. Když už po 

pilotní fázi např. Romdorom dosáhne registrace programu jako sociální služby, což by 

mělo zajistit dlouhodobou udržitelnost, stejně tak Rubikon centrum zažívá podobou 

zkušenost s MV, které oboje vedou k omezení stávající činnosti, jelikož systémy dotací 

jsou nastaveny na jeden rok, což v praktickém využití znamená přibližně 8 měsíců. 

Dochází tak nejen k reálnému omezení činnosti v období, kdy OOS čekají na schválení 

dotace, ale i v dlouhodobějším horizontu směřování činnosti organizace, protože 

každoroční nejistota dotací neumožňuje plánování činnosti.  „Jako ty evropské projekty 

byly alespoň na 3 roky, že člověk měl ty 3 roky nějaký výhled, jak pracovat, jakým směrem. 
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Teď to nejde, to je rok od roku. A to se může stát, teď se to i stalo, že kraj nedal peníze 

žádné a muselo se všechno zrušit. Nikoho to nezajímá.“ (Deutschová)  

     Na rozdíl od strukturovaných organizací, které jsou odpovědné za udržitelnost nejen 

služeb, ale i celé organizace, menší OOS často nevyžadují vysoké zdroje, mnohdy na 

provoz a na výdaje spojené s klienty – cesty, poštovní známky, akutní podpora. 

 

8.3.2.3 Zařazení mentoringu 

     U tématu udržitelnosti se jasně vyrýsovala otázka, kam vlastně mentoring zařadit. 

Sociální služby jsou striktně nastaveny dle určitých standardů, které mentoring nesplňuje. 

Čerpá totiž svůj potenciál z přirozené vlastnosti lidského kapitálu a k tomu člověk buď 

predispozici má či nemá a nezáleží jaké vzdělání má. Např. v  Rubikon centru působí 

mentoři s vysokoškolským vzděláním, ale přesto nemusí splňovat vzdělání dle zákona: 

„Jeden ten člověk sám založil nějakou neziskovku, jinak se pohybuje v muzice, jedna má 

filozofickou – žurnalistiku, pak policistka i inženýrka. Myslím si, že to nehraje roli. 

Rozhodující byl ten osobní kontakt a spíš, co ten člověk je schopen nabídnout, jak se 

prezentuje.“ (Lacinová) U romského mentoringu je nízkoprahovost mentorů klíčová, 

protože romský mentor čerpá z naprosto odlišné a výhodnější pozice než vzdělání splňující 

probační úředník. V sociálních službách tak má mentoring zavřené dveře.  

      Ministerstvo spravedlnosti, jak již bylo vysvětleno výš, dotuje pouze akreditované 

probační a resocializační programy zaměřené na mládež, jejichž obsahem je souhrn 

poradenských, terapeutických, sociálních, vzdělávacích činností, které mají pozitivní vliv 

na mladistvého. (Zákon č. 218/2003 Sb.)  

      Ministerstvo vnitra je v současné době jediným resortem, který by teoreticky mohl 

zapojit mentoring do programu prevence kriminality. Co musí projekt splňovat je řídit se 

podmínkami „Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2012 až 2015“. 

V této strategii není však mnoho prostoru pro terciální prevenci kriminality, jejíž náplň je 

v rámci této Strategie více delegována na MPSV a její službu sociální prevence (MV, 

2012). 

 

     Je patrné, že zařazení mentoringu pod určitý resort je obtížné a v podstatě vylučuje 

mez-resortní zařazení. V případě, že se OOS rozhodne splnit podmínky jednoho resortu, 

omezuje svoje možnosti získat zdroje z jiného resortu: „…v momentě, kdy bychom se 

registrovali, tak zase nás nepodpoří Magistrát.“ (Kabátová) MV nepodpoří registrovanou 
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sociální službu, protože patří pod MPSV a MSp nemá nastavený dotační systém 

probačních a resocializačních programů pro dospělé. Z toho vyplývá, že pro rozvoj 

mentoringu nejsou ministerstva vhodně nastavena a propojena.  

8.3.2.4  OOS, zdroje a profilace 

     S tématem zařazení mentoringu se pojí i zdroje. Získání zdrojů na ministerstvech je 

vždy podmíněno podáním žádosti, která musí splňovat i určité standardy. Ve výzkumu se 

toto téma vázalo k profesionalizaci, se kterou se OOS setkává při svém vývoji dříve nebo 

později, pokud chce svoji činnost rozšiřovat. Výzkum poukázal na to, že psaní žádostí o 

dotace a psaní projektů je úskalím především menších OOS, které nemají profesionálního 

projektového manažera. Malé OOS mnohdy práci dělají dobrovolnicky, případně na 

minimální úvazek, při zaměstnání a mnohdy tak i časové limity hrají roli.  

     Vázanost na dotační výzvy tento typ OOS také nevidí jako nejideálnější. Není vždycky 

nakloněn závislosti na dotacích či evropských zdrojích z následujících důvodů: 

1) Profilace činnosti podle aktuálních výzev: „Takže my chceme zůstat u toho mentoringu, 

který není napasovaný na žádnou sociální službu, protože by to ani nebyla pravda – to 

bychom předstírali něco co nejsme a ono by to nešlo předstírat, my bychom se potom 

museli stát tím sociálním pracovníkem a byli bychom někde úplně jinde.“ (Kabátová) 

 

2) Omezení nezávislosti: „Rozhodně se nechceme institucionalizovat, to samozřejmě pak 

nese sebou i určité věci – určité omezení volnosti…“ (Kopoldová)  

 

3) Z jednoduchého důvodu administrativní a kapacitní náročnosti projektů: „…my jsme tak 

maličcí, že nemáme lidské zdroje na to, to utáhnout nějaké evropské peníze, na to nemáme 

vlastní zdroje – na tu techniku a tu administrativu.“  (Kalusová)  

    Profilace činnosti není však neobvyklým elementem: „To se stane spoustě organizací, 

že se vlastně ta jejich činnost úplně promění na něco jiného, co původně nezamýšlely.“ 

(Kabátová) To může být jedním z důvodů, proč mentoring není v České republice 

etablovanou službou. Mentoring nevystupuje jako samostatná služba ani v jednom 

z případů zkoumaných OOS: „Mentoring není nikdy samostatně nebo v tuhle chvíli není 

samostatně.“  (Nováková)  
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8.3.3 Variabilita mentoringu: přínos či obstrukce?  

     Mentoring je přístup, který, jak se ve výzkumu ukázalo, nemusí být pouze definovanou 

službou, nýbrž se může přirozeně vyvinout na základě reflexe potřeb vězňů a 

propuštěných, především těch, kteří nemají kam jít a nemají kapacitu přechod sami 

zvládnout – tedy ti nejohroženější, kteří jsou v riziku se dostat zpět do kolotoče recidivy, i 

když sami se do tohoto kolotoče dostat nechtějí.  

      Poslání OOS pracující s propuštěnými je samozřejmě pro všechny totožné – 

reintegrovat propuštěné, avšak každá OOS v České republice má svůj osobitý mentorský 

přístup a tím vytváří síť mentoringu, která proplétá a doplňuje přístupy k různé typologii 

klientů. Vedle řekněme „vysokoprahových“ klientů (Rubikon centrum) zde figurují ti 

„nízkoprahoví“ klienti, kteří mnohdy vyžadují dlouhodobou spolupráci, než jsou schopni 

určitého posunu. V Rubikon centru se reintegrační mentoring vyvinul v součást služeb na 

podporu zaměstnanosti, klient by tak měl být schopen pracovat. MVS i Na Svobodě se 

zaměřují především na ty nízkoprahové klienty.  Zde může vyvstávat otázka hranice, kdy 

se jedná o poradenství a kdy už to je mentoring především právě v souvislosti s rozdělením 

klientů na „vysokoprahové“ a „nízkoprahové“.  

     Je patrné, že důsledkem absence jednotné koncepce, se mentoring  vyvíjí, může měnit 

charakter a profilovat se. Organizace s přirozeným mentoringem tíhnou k 

„nízkoprahovějším“ klientům, což může vyplývat z přirozené a neformalizované podoby 

přístupu, která automaticky cílí k pomoci těm nejohroženějším. Rubikon centrum nabízí 

zas pro klienty mentoring i odborné služby zároveň v jedné organizaci a nakontaktované 

firmy, které zaměstnávají propuštěné vězně. 

 

9 Diskuze 

     Jak se výzkumem potvrdilo, mentoring je doplňkem služeb státu v práci s propuštěnými 

vězni, do určité míry i náhradou. Stát selhává v poskytnutí finanční pomoci v hmotné 

nouzi, na jejíž vyřízení si Úřad práce vymezuje 30, někdy až 60 dnů. Což se pro mnohé 

propuštěné stává spouštěčem další trestné činnosti či nutnosti obnovit staré kontakty. 

Dávka mimořádné okamžité pomoci až ve výši 1000 Kč, může být zdrojem pomoci na 

několik dnů a je vydávána bezodkladně, ale propuštěný může narazit na zavřené dveře 

Úřadu práce, pokud ho věznice propustí v pátek či před svátky, tak mnohdy se dotyčný 

nestačí dopravit na Úřad práce. Narážím zde na další chybný bod systému, který může 
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způsobit situaci, kdy propuštěný zůstane zcela bez prostředků např. přes víkend. Důsledek 

může mít podobnou podobu jako u čekání na vyřízení dávek pomoci v hmotné nouzi.  

     Na tato selhání reagují OOS, které pomáhají propuštěným v nejkritičtějším období po 

propuštění a některé k tomu volí mentorský přístup. Po propuštění z věznice, kde byli 

klienti neustále pod kontrolou pracovníků vězeňského personálu, přináší mentoring „nový 

vítr“ založený na neformálním přístupu vedoucí k podpoře reintegrace.   

      Přesto, že mentoring doplňuje služby státu, stát selhává v podpoře činnosti OOS. 

Zavedené organizace čelí finanční nejistotě, i přes to, že prošli oficiální pilotní fází a 

služba se rozšiřovala díky financím z evropských zdrojů. V momentě skončení evropských 

výzev, se činnost omezila, protože přešla do financování státem, což navíc způsobuje 

omezení, v některých případech i přerušení činnosti každý rok z důvodu jednoročního 

dotačního systému MPSV a MV. Malé, dobrovolnické organizace s přirozeným 

mentorigem také řeší zdroje, avšak zpravidla základní finanční pokrytí pouze na provoz, 

což se i tak stává problémem. OOS šetří peníze státu a šetřily by více, kdyby měly tyto 

základní zdroje, protože výdaje státu na činnost OOS mohou být mnohonásobně nižší, než 

výdaje za vězněné osoby, kdy 1 osoba ve VTOS vyjde přibližně na 360 000 Kč za rok. 

Oblast propuštěných vězňů je však natolik neatraktivní cílovou skupinou, že „…z této 

cílové skupiny mě nenapadá žádný další způsob financování, to je opravdu jen na 

dotacích.“ (Deutschová) I přes tyto obstrukce se jako ideální model jeví vícezdrojové 

financování včetně zdrojů z nadací, firem a jednotlivých donátorů, v kombinaci s ko-

financováním z více ministerstev, které navrhuje Murray et al. (2010) jako předpoklad pro 

rozvoj sociálních inovací, u kterých není výjimkou, že spadají do oblasti různých resortů, 

na což ale české podmínky nejsou nastaveny.   

      Tématika mezi-resortní působnosti  mentroringu  také otevírá otázku koncepce 

mentoringu. V České republice neexistuje jednotná koncepce mentoringu. U organizací 

s přirozeným mentoringem většinou není ani definován. Např. ve Velké Británii může 

OOS získat akreditaci specielně na mentoringové programy, které se řídí jednotnými 

standardy (MBF). Výhodou takové jednotné koncepce je právě snadné zařazení 

mentoringu a vyšší osvěta mentoringu jak mezi občany, tak mezi politickými příslušníky a 

úředníky, mezi kterými má mentoring ambice být oficiální součástí postpenitenciární péče 

(BBC), další výhodou je snadnější získání zdrojů (nejen státních, ale i firemních donátorů a 

občanů). Na druhou stranu, co se zdá být výhodou v pojetí mentoringu v České republice, 
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je právě vysoká variabilita mentoringu, která cílí na variabilní skupiny klientů a neméně 

odhodlání a opravdová motivace OOS k implementaci mentoringu, která je obdivuhodná.  

      Sociální inovace obecně přináší novátorské přístupy, které mohou dojít až ke změnám 

ve stávajícím celospolečenském systému, ale je patrné, že si musí mnohdy nesnadno 

vybudovávat vůbec svojí vlastní pozici. Mentoring je příkladem takové sociální inovace, 

která si pomalými kroky musí budovat svoji pozici na půdě, kde spíše než podpora 

inovativních způsobů práce, se objevují komplikace. Přístup do věznic není lehkým 

úkolem, zatímco např. v USA není dobrovolnictví ve věznicích výjimkou. „A naproti naší 

zemi tam lidé běžně chodí do věznic, když jsou to věřící, jinak nevím, nepoznala jsem jinak 

Američany, kteří by se tím zabývali a nebyli věřící. A ten přístup tam mají ne volný, 

k vězňům jsou přísní, ale těm dobrovolníkům se věří, mají docela vysoký statut, ta věznice 

si toho váží a ví, že to nese nějaké výsledky, že to má smysl pro toho člověka. (Kabátová) 

Další nástrahou je, se nenechat oblomit pravidly, které by  při jejich naplnění přiblížily 

dosah na určité zdroje, ale zároveň by posunuly mentoring do roviny, do které nepatří 

„V minulosti jsme to právě i kvůli těm zdrojům hodně zvažovali, už jsme dělali konzultace, 

analýzy, řešili jsme to, už dvakrát jsme se málem rozhodli, že tu registraci zkusíme a 

nakonec jsme došli k rozhodnutí, že ne a za tím si stojíme.“ (Demner) 

       Rozhodně standardy pro práci v sociálních službách musí být a je to nanejvýš vhodné, 

avšak zamýšlím se nad přínosem sociální inovace v podobě mentoringu versus zákonem 

upravené jednotné normy, které neumožňují zakomponovat inovativní přístup, který čerpá 

z jiného potenciálu než je naplnění standardů vzdělání. Jistě se mohou objevovat hlasy, že 

organizace s „přirozeným mentoringem“ nejednají profesionálně či že obecně mentoring je 

laickým přístupem, ale domnívám se, že někdy může na klienty působit pozitivně 

neprofesionální přístup, který je po výstupu z VTOS právě něčím, co funguje. „Taky se to 

může brát, že je to neprofesionální, ale někdy ty věci ne úplně profesionální, se ukážou jako 

docela dobré.“ (Kopoldová)   

      A to je obrovská hodnota OOS, že přinášejí a ověřují v praxi sociální inovaci, která se 

jeví jako nezastupitelným přístupem v práci s propuštěným a základem pro jakoukoli další 

práci. (Kabátová, 2015) Co hodnotím jako velmi pozitivní je, že mentoring se postupně 

začíná dostávat do povědomí nejen neziskové sféry. V rámci semináře pro veřejnost spolku 

Za Branou 28.5.2015, kde jsem měla jeden z příspěvků právě na téma mentoringu a jeho 

variabilit v ČR, se zúčastnili i sociální kurátoři, kteří hodnotí mentoring pozitivně a jsou 

mu nakloněni i v jejich práci kurátora. V tomto shledávám velkou výzvu a jakýsi ideální 
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model spolupráce: sociální kurátor, který může poskytnout odborné sociální poradenství a 

podporu + mentor, který má větší časové možnosti a není úřední autoritou. V podstatě 

vytvořit „tým“, který bude intenzivněji v kontaktu ohledně klienta, a můžou navzájem 

doplňovat svoje činnosti. Tento trend by směřoval i k multidisciplinárním týmům a 

využívání kapacit, které jednotlivé články mají a jsou více zasazené do komunity (Murray 

et al., 2010).  

Ministerstvo spravedlnosti plánuje letos zprovoznit Probační domy, což je zajisté velmi 

potřebná služba, to tu chybí, ale je důležité, aby nezůstal jedinou intervencí. V tomto 

momentě si lze představit spolupráci s mentory i v rámci této budoucí služby Probačních 

domů.  

      Sociální inovace na příkladu mentoringu nemá v českém prostředí příliš perspektivní 

podmínky pro rozvoj, přesto však, díky odhodlaným OOS, zde určité kořeny zapouští, 

probouzí a shlukuje aktivní občany, kteří se stávají mentory, i přes to, že to není populární 

cílová skupina. „Já mám de facto všechny ty klienty ráda. Někdy mě nějaký klient štve, ale 

vzápětí se objeví i ten druhý hlas: ,co bych dělala já v téhle situaci?'“ (Lacinová) Kromě 

propojení neziskového a neformálního sektoru propojuje i firemní sektor, s kterým OOS 

vytvářejí kontakty a má tak potenciál efektivně doplňovat péči poskytovanou státem.  

 

10. Závěr 

     Téma sociální inovace není zatím v českém prostředí příliš zastoupeno, zároveň narůstá 

na významu jako pramen inovativních řešení. V této diplomové práci jsem si proto vytyčila 

cíl prozkoumat, jak probíhá proces zavádění  mentoringu jako inovativního přístupu 

v aktuálním problému reintegrace propuštěných vězňů u 5 OOS. V teoretické části jsem 

představila sociální inovaci a její teoretický proces, jakou roli OOS mohou zastávat, včetně 

teoretického zakotvení vzniku OOS. Pro uvedení problému, na který reaguje mentoring, 

jsem stručně představila současný stav pomoci státu po propuštění a jaký potenciál má 

mentoring v práci s touto cílovou skupinou. OOS, na které jsem se zaměřila, vykazovaly 

zkušenost s mentoringem propuštěných vězňů, což bylo podmínkou pro účast ve výzkumu. 

Výběr OOS byl celorepublikový, přesto většina organizací měla hlavní základnu v Praze 

(či okolí Prahy). Proces výběru OOS zároveň přinesl i rešerši organizací pracující 

s propuštěnými vězni, která je přiložena v příloze. Na základě polo-strukturovaných 

rozhovorů a analýzou potřebných dokumentů, jsem si zodpověděla na 3 výzkumné otázky: 
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1. Jaký byl proces vývoje mentoringu implementovaný 5 organizacemi občanské 

společnosti v ČR? 

     Z provedeného výzkumu vyplynuly dva typy vývoje mentoringu v závislosti na 

konceptu mentoringu. Etablovaný mentoring následuje proces SI dle Murrayho et al. 

(2010) až do fáze udržitelnosti, pátá fáze se ubírá jiným směrem než v literatuře – tedy ne 

k šíření, ale k stagnaci či omezení mentoringu. Přirozený mentoring sleduje proces SI 

pouze v inicializačních fázích vývoje, absencí pilotní fáze se zastavuje rovněž u 

udržitelnosti. V případě nedostatků zdrojů, činnost stagnuje a nerozšiřuje se. Oba typy 

OOS však přispívají k systémové změně podporou decentralizace služeb a zapojením 

komunity, prevencí, individuálním přístupem, osvětou, edukací a neméně důležitým 

faktorem – propojováním všech sektorových složek.  

2. Jaké byly podmínky a motivace OOS, které vedly k vývoji mentoringu propuštěných 

vězňů jakožto sociální inovace?  

     Podmínky pro mentoring a obecně pro činnost na poli vězeňské a postvězeňské péče 

naráží na oblast, kde není snadné se prosadit. OOS implementující mentoring navazují 

kontakty už ve vězení, jakožto základním atributem kontinuální práce. Z výzkumu 

vyplynulo, že začátky působení OOS nejsou vůbec lehké především v souvislosti se 

získáním přístupu do věznic, kdy při absenci předchozích vazeb a kontaktů, je tento proces 

komplikovaný. O to více, pokud jsou OOS malé a neprofesionální a „sebeprezentaci“ musí 

hned od začátku věnovat nutný čas a energii.  

      O to silnější je motivace pro jejich práci, která i ze subjektivního pozorování při 

výzkumu, byla zjevná. U dlouhodobě zavedených OOS s etablovaným mentoringem je 

empatický přístup kombinován s profesionálním nastavením organizací, u organizací 

s přirozeným mentoringem, které shodně vznikly okolo roku 2011, profesionalizace zatím 

minula jejich organizační strukturu, navíc jsou zastoupeny stále svými zakladateli, což je 

pramenem trvajícího osobitého zápalu. 

3. Jaké limity OOS vnímají při procesu sociální inovace? 

      Touto výzkumnou otázkou reflektuji limity, se kterými se OOS a mentoring setkává. 

Kromě faktu, že se jedná o neatraktivní cílovou skupinu a zmíněné uzavřené prostředí, se 

ukazuje, že mentoringu jako SI v této oblasti naráží na bariéry. Bariéry, které vyvstávají 

z problematiky koncepčního zařazení mentoringu, samotné jeho definice jako přístupu 
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k propuštěným jednotlivými organizacemi. Přesto však i ty OOS, které mentoring definují, 

mají problém, pod které ministerstvo ho zařadit pro získání zdrojů. Vyvstaly limity státu 

v zajištění služeb realizovaných OOS pro stát. Ukázalo se, že i přes využití evropských 

zdrojů k pilotování sociální inovace, nedokáže stát poté službu zastřešit, ať už limitem 

v tematickém nastavení dotačního systému daného ministerstva (MSp) či ročního 

dotačního systému MPSV a MV, což omezuje OOS ve dvou rovinách: 1) plánování 

rozvoje činnosti, 2) omezení, v některých případech nucené přerušení činnosti OOS na 

dobu, než se dotační proces vyřídí (obvykle je to nejméně první čtvrteční kalendářního 

roku). 

      U OOS s přirozeným mentoringem, který je založen na dobrovolnické práci, případně 

maximálně na úvazku 0,0-1, je limitem dosah na zdroje v psaní žádostí a projektů jak ze 

stránky odborné, tak časové. Žádosti o zdroje mnohdy staví OOS před rozcestí: jedním 

směrem je profilace činnosti dle dotační výzvy a s tím spojená možnost rozšíření a 

profesionalizace činnosti, nebo druhý směr zachování charakteru vlastní činnosti, ale 

s nejistou budoucností.  

      Mentoring je na jednu stranu velmi specifický, pokud ho pojímáme jako definovanou 

službu, ze strany druhé je to vlastně velmi jednoduchý princip, které OOS berou jako 

samozřejmý a potvrdilo se, že je nezastupitelným přístupem OOS k práci s propuštěnými. 

      Tato práce dokládá významnost role OOS jakožto sílícího pilíře v postpenitenciární 

péči a mentoringu, jež je součástí přístupu zkoumaných OOS k propuštěným vězňům. 

Sociální inovace na příkladu mentoringu se však v českých podmínkách setkává s limity 

jeho rozvoje, které brzdí přechod k fázi jeho šíření.   
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Příloha 1:  Podklad pro rozhovory s představiteli OOS 

 

Úvodní otázky 

• Jaká je vaše zkušenost s mentoringem ve Vaší organizaci? 

•  Můžete mi přiblížit, jak mentoring u vás v organizaci v praxi probíhá?  
• Když jste mentoring zavedlo, změnil nějak směřování nebo filozofii vaší  

organizace?  

• Jakou hodnotu pro Vás mentoring představuje? 
 

Proces sociální inovace:  

 A. Podněty, rozpoznání problému  

• Jaká byla Vaše motivace pracovat s propuštěnými vězni?  

• Jak vznikla myšlenka mentoringu ve vaší organizaci jako přístupu 
k propuštěným vězňům?  

• Jaké okolnosti byly motorem pro realizaci mentoringu ?  

• Kdy jste začali s mentoringem? Proč v tu dobu?  

            
B. Pilot, prototypy  

• Když jste přišli s myšlenkou mentoringu, jak se myšlenka začala realizovat? 
• Dělali jste pilotáž této metody?  

• Zkoušeli jste, jak to bude fungovat?  
• Měli jste na to nějaký projekt? 

• Jaké bariéry se objevily při implementaci mentoringu? 
• Jak jste se na realizaci mentoringu připravovali? 

 

 

C. Udržitelnost  

• Co je potřeba k tomu, aby se takový program udržel? 

• Měli jste tyto zdroje? 
• Poskytujete mentoring jako registrovanou sociální službu?  

• Jak jste financovali tuto službu? Jak ji financujete nyní? 
• Jaký by pro organizaci byl ideální model financování pro udržitelnost služby?  

• Když jste vyplňovali projekty, kam jste řadili mentoring?  
• Na realizaci mentoringu jsou jako jeden ze zdrojů potřeba dobrovolníci – kolik 

máte/měli jste zpočátku dobrovolníků (mentorů) Pokud ne, z jakého důvodu? 
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• Byl zájem o pozici mentora ze strany dobrovolníků? 
• Kdo může mentora dělat? 

• Jaké další zdroje byly/jsou potřeba na realizaci mentoringu? Kolik lidí se podílelo 
na mentoringu? 

• Co bylo v počátcích zavádění mentoringu nejtěžší? 

 

D. Šíření, hodnocení 

• Měli jste/máte nějakou jasnou koncepci mentoringu?   

• V průběhu implementace mentoringu, došlo k rozšíření programu? (Ano – jak to 
vypadalo, ne – důvody) 

• Spolupracovali jste v programu s nějakými dalšími subjekty?  

• Prezentovali jste mentoring? 

• Chtěli se klienti zapojit do mentoringu jako peerové?  

• Účastnili jste se debat ohledně mentoringu a jeho efektivitě (např. s představiteli 
veřejné správy?)  

  E:  Evaluace mentorignu 

• Měli jste/ máte zpětnou vazbu od uživatelů mentoringu? 

• Evidujete jste uživatele? 
• Jak je vyhodnocujete? 
• Měli jste vždycky nějaké statistiky či výstupy programu (komu se co podařilo)? 

• Můžete podle něčeho mapovat efektivitu programu? 

• Jaká je úspěšnost služby mentoringu (ve vztahu k podléhání kriminální recidivě) 

 

F. Systémová změna 

• Ovlivňuje mentoring pohled na propuštěné vězně? 
• Mění mentoring pohled propuštěných na je samotné?  
• Jak vnímáte vztah mentoringu a prevence kriminality? 
• Co je potřeba k efektivnější prevenci kriminality? 
• V čem vnímáte potenciál mentoringu? 
• Chtěli byste se jako OOS rozrůst a rozšířit služby? Pokud ano, so tomu brání?  
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Příloha 2: Podklad pro rozhovor s mentorem 

 

• Jak často se vídáte s klientem? 

• Jak probíhají setkání? 

• Jak dlouho děláte mentora? 

• Jak jste se setkala s možností dělat mentoring? 

• Co vás zaujalo nebo motivovalo k tomu stát se mentorem? 

• Jaké byly začátky jako mentor – popište první kroky ( v tomto projektu) 

• Vyžadovala organizace nějaké podmínky? (vzdělání, zkušenosti) 

• Proběhlo školení – co všechno obsahovalo? 

• Jaké to bylo, když jste se poprvé setkala s propuštěným? 

• Vzpomenete si, jak probíhal výběr klienta pro vás? Jak se vytváří mentorská 

dvojice? 

• Kdybyste měl zhodnotit mentoring: v čem je dle vás přínosný? 

• Co je dle vás obtížné na mentoringu? 
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Příloha 3: Vlastní rešerše OOS pracující s vězni a propuštěnými aktuální   
k 30.10.2014 

Člověk v tísni 

- Pobočka Sokolov: Program Jinou cestou – resocializační program, řešení dluhů a 
práce 

- http://www.clovekvtisni.cz/cs/clanky/jinou-cestou 
- Pobočka Plzeň: dluhové poradenství, poradenství v trestním a přestupkovém řízení, 

resocializační program pro mladistvé  – spolupráce s PMS, sociálními kurátory, 
nácvik sociálních dovedností 

- http://www.clovekvtisni.cz/cs/socialni-prace/pobocka/plzen/programy 
 

Diakonie ČCE 
- velké množství sociálních služeb, jedna z nich Azylové domy, projekt dopisování 

s vězni, poradenství, krizová pomoc,. 
- http://www.diakonie.cz/ 

 

Liberty people, z.s. 
- Vznik 2013 
- Snižování recidivy prevencí kriminality, právní pomoc 
- Čerpáno z: http://www.libertypeople.cz/prezentace-spolku/ 

Liga vězňů 
- Vznik 2011 
- Soustředí se na zlepšení podmínek ve VTOS a ve vazbě, právní ochrana  
- Čerpáno z http://www.ligaveznu.cz/ 

 
Lighthouse 

- Vznik 2010 
- zaměřen na pomoc vězňům, propuštěným, řešení dluhu a exekucí, převzetí záruky při 

žádosti o podmíněné propuštění 
- http://www.os-lighthouse.cz/uvod/ 

 
Maltézská pomoc 

- O.p.s. pomáhá různým sociálním skupinám (senioři, děti se sociálně slabých rodin, 
děti s kombinovaným postižením + projekt DOPISOVÁNÍ S VĚZNI) 

- Sídlo ČB 
- http://www.maltezskapomoc.cz/kdo-jsme-my/nase-projekty/ 

 

Mezinárodní vězeňské společenství (MVS) 

- Součást PFI od 2011 v Čr  
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- Programy ve 3 věznicích, následná péče o propuštěné (mentoring, Klub pro 
propuštěné), práce s oběťmi, angažuje se v pilotním programu založeném na přístupu 
restorativní justice 

 
MOSTY – sociálně psychologické centrum 

- Vznik 2004 
- Pomoc ohrožené mládeži, nízkoprahový klub, sociální služby pro rodiny s dětmi 
- Projekt Šance 2004-2008 - mentoring 

  

 

 

Na Svobodě 

- Vznik 2011 
- Provázení propuštěných – podpora při doprovodech, podpora při shánění ubytování a 

práce, lidská podpora (mentoring) 
- Čerpáno z http://nasvobode.cz/index.php/home/poslani-a-innost 

Nová šance      

- Založeno 1998, pro propuštěné muže 
- Azylový dům pro muže po výkonu trestu (20 lůžek), přijímají ihned, i když nemají 

peníze (platí až po obdržení dávky) 
- Čerpáno z: http://www.koblov.cz/aktuality_110.html 

 Podané ruce 
- Vznik 1991 
- Jednou ze služeb: Drogové služby ve vězení a následná péče – kontakty už ve vězení, 

ale i následná péče – individuální poradenství (řešení životních situací, práce, bydlení, 
dluhy),  

- http://www.podaneruce.cz/ 
 

Romodrom 
- Vznik 2002 
- Široké spektrum sociálních služeb pro lidi v nouzi a ohrožené sociálním vyloučením, 

zejména pro lidi z romského etnika.  
- Jedním z programů: Vězeňský program – od 2007 je to registrovaná sociální služba 

(program sociální prevence) 
- PREROD -  vězeňský program, podpora rodinného zázemí a sociální poradenství pro 

rodiny propuštěného – bydlení, úřady, dávky, + motivační rozhovory.  
- Čerpáno z VZ 2012 

(http://www.romodromcz.cz/cs/kdojsme/zpravy/ROMODROM_VZ-CZ-2012_A5-
148x210mm_FINAL-eml.pdf)    
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Rubikon centrum 
  

- Existuje již 20 let, různé programy v práci s propuštěnými (Pracovní agentura – 
mentoring, dluhová poradna),  programy ke zvýšení efektivity alternativních trestů, 
vzdělávací služby 

- http://www.rubikoncentrum.cz/ 
 

Stop recidivě, z.s. 
- vznik 2013 
- zaměřuje se hodně na vzdělávání vězňů/propuštěných (kurzy placené), resocializační 

programy, dohled 
- čerpáno z: http://www.stop-recidive.cz/ 

 
 
Unie katolických žen 
 

- Vznik 1991 
- Ukončený projekt „Umisťování bývalých vězňů po výkonu trestu na pracovní trh“ v 

programu  
           Grundtvig  (2010) 
 
White light 

- Primární , sekundární, terciární prevence užívání drog  
- Nízkoprahy pro lidi se závislostí, terapeutická komunita 
- Ukončený projekt: Post péče a probační programy (šance 06) - pomoc lidem 

v konfliktu se zákonem – rozšiřování kompetencí  při řešení zaměstnání a v oblasti 
sociálního kontaktu, už možno řešit ve vězení, případně i problém závislostí. 

- http://www.wl1.cz/ 
 
 
Za Branou 

- Vznik 2010 
- přispívá k začlenění propuštěných vězňů do společnosti. 
- Primární prevence, poradenství online, dopisové poradenství, osobní poradenství ve 

věznicích (na žádost), po propuštění, semináře – pro veřejnost  
- Čerpáno z http://www.zabranou.cz/ 

 
 

 
 

OOS poskytující pomoc nejen propuštěným 
 
Armáda spásy 

- Církev, pomoc lidem bez přístřeší – azylové domy, nízkoprahová zařízení, práce ve 
vězení (v rámci Vězeňské duchovenské péče + balíčky), DZR pro seniory bez 
přístřeší 

- http://www.armadaspasy.cz/ 
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Český helsinský výbor 

- Ochrana lidských práv, jednou z oblastí působnosti je trestní justice 
- Projekt „Děti vězněných rodičů“ (asistované návštěvy, skype návštěvy) 
- Projekt „Využití internetu pro video návštěvy ve vězení (12/2012-6/2013) – hovory 

s rodinou přes skype 
- http://www.helcom.cz/ 

 
 
Emauzy ČR 

- Zaměřeno na pomoc mužům v nouzi. Nabízí ubytování, hledání práce, obnovení 
lidské důstojnosti        

- http://emauzy.webnode.cz/o-nas/ 

 
Charita  

- Poradna pro lidi v tísni - odborného sociální a právní poradenství (+mnoho dalších 
služeb) 

- http://praha.charita.cz/ 

 
K Centra 

- Snaha o zmírnění dopadu drog  
- Jsou to nízkoprahy – výměna stříkaček, návod, jak bezpečně brát drogy, jídlo, sprcha, 

poradenství, konzultace v případě zájmu o léčbu. Poradenství i pro rodiny uživatelů. 
- http://www.substitucni-lecba.cz/k-centra 
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Seznam zkratek 
 

MPSV       Ministerstvo práce a sociálních věcí 

MSp          Ministerstvo spravedlnosti 

MV           Ministerstvo vnitra 

MVS         Mezinárodní vězeňské společenství 

OOS          Organizace občanské společnosti 

OS             Občanský sektor 

PFI             Prison fellowship international 

SI               Sociální inovace 

VTOS        Výkon trestu odnětí svobody 
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Slovník důležitých pojmů 
 

Postpenitenciární péče  -  jedná se o systém péče o propuštěné vězně v rámci sociální 
politiky státu. Cílem je úspěšná integrace zpět do společnosti. Péče má komplexní 
charakter, protože často se váže nejen na podporu při zajištění bazálních potřeb, ale mohou 
se objevit další problémy (např. závislost).   

• Nucená postpenitencirání péče = povinná – (např. v případě probace či parole)  
• Dobrovolná postpenitenciární péče = sociální kurátor, návazná zařízení)  

(Peterková, 2013) 

 

Prizonizace – přijetí stylu vězeňského života. Odsouzený se institucionalizuje – tedy 
navykne si na to,  že ve věznici je vše organizované, což vede k minimalizaci aktivity a 
omezení samostatnosti. Přijímá nové vzorce chování a vlivem prostředí přeorganizuje 
vlastní normy a přizpůsobí se vězeňské identitě. (Vějberová, 2009) 

 

Terciární prevence kriminality  = prevence opakování trestné činnosti reintegrací již 
trestaných osob.   


