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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? 

• 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?  

 

 

 



 

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? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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  
- 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)    

 

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/ 
 
 
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 

 
 

 

 

 

 
 

 

 


