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Úvodní slovo
Naše občanské sdružení se v průběhu roku 2011 dále profilovalo především jako
podněcovatel diskuse v rámci odborné veřejnosti týkající se problémů propuštěných vězňů.
Svědčí o tom všech pět našich seminářů na témata z vězeňství a postpenitenciární péče o
osoby po výkonu trestu odnětí svobody. Jsem rád, že jsme se zdaleka nespokojili jen s tím.
V průběhu roku 2011 jsme zúročovali práci na šetření názoru recidivistů, které jsme
realizovali v roce 2010. Vznikla ucelená prezentace ukazující na příčiny recidivy a preference
potřeb recidivistů vyhlížejících příští návrat na svobodu. Potvrdili jsme si jím tušené:
integrace bývalých vězňů, to nejsou jen sociální dávky, dluhy a návrat na trh práce, nýbrž
v nemenší míře souboj bývalého vězně se sebou samým a hledání blízkých. Od tohoto
impulsu byl jen krůček k patrně největší události roku 2011 v Za branou. Považuji za ni
rozjezd Svépomocné skupiny osob blízkých lidem ve vězení, k němuž nám symbolicky
požehnalo i Hlavní město Praha malým grantem, za nějž děkujeme. Mám za to, že skupina je
přinejmenším zajímavá novinka, která obrací pozornost postpenitenciární péče
k alternativním tématům. Cítím zadostiučinění i proto, že jsme tuto aktivitu zahájili na
základě vlastního výzkumu, tedy teorie.
Za branou je tak trochu „internetový obchod“. Protože není doba přející dotacím na náš účel,
stále nemáme stálou kancelář a potřebné vybavení. Tím pádem se konkrétním klientům
v současnosti věnujeme jen v menší míře, případně v rámci dluhového poradenství
v některých věznicích (např. Příbram). Dokázali jsme však reagovat:není týdne, aby nám
nepřišel dotaz do naší on-line poradny, další novinky roku 2011. Za rokem 2011 se ohlížím
jako za obdobím teprve druhého roku naší existence. Rozhodně nebylo promarněné.

Jan Frank, předseda o. s. Za branou, březen 2012.
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Semináře
V průběhu roku 2011 Za branou již tradičně v prostorách klubovny Sjednocené organizace
nevidomých a slabozrakých ČR na Krakovské 21 v Praze 1 uspořádalo celkem pět seminářů
pro celkem 50 osob.

27. 1. 2011: seminář o pilotním parolovém programu
Seznámili jsme se s pilotním projektem Probační a mediační služby ČR a Vězeňské služby
ČR – „Komise pro podmíněné propuštění“, který se zkráceně zve „parole“. Pod termínem se
skrývá speciální, komunitně pojaté podmíněné propuštění z výkonu trestu, při kterém jsou
důkladně prošetřeny záruky nepáchání další trestné činnosti (zejm. motivace, sociální zázemí)
a propuštěnému uloženy určité povinnosti a omezení. O podmíněném propuštění rozhodují i
v těchto případech pochopitelně soudy, které ale z velké míry respektují doporučující nebo
zamítající závěry parolové komise.

31. 3. 2011: seminář „Role sociálního kurátora v systému
postpenitenciární péče v ČR“
Rámcem semináře byla prezentace dalších dílčích výsledků šetření Za branou mezi recidivisty
zaměřeného na jejich vlastní názory na příčiny a souvislosti opakované trestné činnosti.
Zastavení u jedné z položek šetření, subjektivních důvodů trestné činnosti, bylo mostem pro
prvního hosta Mgr. Radka Visingera, právníka z oddělení trestního přezkumu Ministerstva
spravedlnosti, který účastníky seznámil s institutem stížnosti pro porušení zákona.
Druhým hostem semináře byla Bc. Šárka Černá, metodička odboru výkonu vazby a trestu
Generálního ředitelství Vězeňské služby ČR. Její vystoupení bylo věnováno výstupním
oddělením ve věznicích.
Ve druhé části semináře se nad současnou rolí sociálních kurátorů v rámci postpenitenciární
péče zamyslel PhDr. Pavel Pěnkava, vedoucí oddělení sociální prevence Úřadu městské
části Praha 1 a předseda Sekce sociálních kurátorů Společnosti sociálních pracovníků ČR.

9. 6. 2011: seminář o dobrovolnictví
9. června 2011 pořádalo občanské sdružení Za branou poslední seminář před prázdninami,
tentokrát o dobrovolnictví v kontextu péče o vězně s doplňující přednáškou dr. A. Marešové
z Institutu kriminologie a sociální prevence.
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10. 10. 2011: seminář „Práce zabranou před i po propuštění“
V prvním bloku pojednala Mgr. Eva Bidermannová z Institutu pro kriminologii a sociální
prevenci o otevřených věznicích, které mají svou tradici zejména ve skandinávských zemích.
Ve 2. části semináře vystoupil dr. Ladislav Zamboj z Poradny pro lidská práva. Informoval o
aktivitách poradny v oblasti zaměstnávání osob, kteří mají záznam v rejstříku trestů, a to
jednak jejich možností podnikání dle živnostenského zákona a dále při nástupu do pracovního
poměru.

6. 12. 2011: seminář „Bez práce nejsou koláče, kdo je ale doma upeče?“
S prvním příspěvkem věnovaným představení projektu „Zpět do práce“ vystoupil personalista
obecně prospěšné společnosti Integrace Mgr. Martin Čejka. Projekt podpořený Evropským
sociálním fondem se realizuje v Praze, je dvouletá a dává příležitost širšímu spektru osob
s problémy na trhu práce nalézt stálé zaměstnání. Jan Frank, předseda o. s. Za branou, poprvé
veřejně shrnul celkové závěry šetření názorů recidivistů, které Za branou realizovalo v roce
2010 ve věznicích Příbram, Kuřim a VV Pankrác. Stručně řečeno, o závěry šetření lze do jisté
míry opřít závěr, že samotní vězni více než na stát nebo neziskovky po propuštění spoléhají
na své neformální vazby, očekávají nejvíce od rodiny. Mgr. Daniel Bakeš, vedoucí
Vězeňského programu o. s. Romodrom v Pardubicích, vysvětlil, co dělá Romodrom pro
propuštěné vězně v Pardubickém kraji.
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„S Romanem v Příbrami“
15. dubna 2012 jsme vyjeli s Romanem, bývalým vězněm, který se s naší pomocí úspěšně po
výkonu trestu vrátil do společnosti, vyjeli do Věznice Příbram. Přibližně dvacítce
odsouzených Roman vyprávěl, jak zvládal svůj návrat z vězení. K našemu milému překvapení
měla akce dobrý ohlas. Uvědomili jsme si, že z hlediska prevence je působení autentického
„navrátilce“ z vězení pro odsouzené směrodatnější než sebelepší osvěta pracovníků civilní
organizace.

Internetová poradna
Naším novým projektem je od února 2011 bezplatná internetová poradna. Za necelých deset
měsíců roku 2011 jsme odpověděli celkem na 30 dotazů. Vesměs se týkaly zaměstnávání
propuštěných vězňů a osobních problémů osob blízkých odsouzeným.Tazateli, což nás těší,
jsou zejména rodinní příslušníci odsouzených a jejich blízcí přátelé.

Partnery v projektu Grundtvig
Na počátku roku 2011 se Za branou zapojilo na vyzvání Unie katolických žen do
mezinárodního projektu Grundtvig, zaměřeného na problematiku zaměstnávání osob
propuštěných z výkonu trestu odnětí svobody. Dalšími partnery tohoto projektu jsou
organizace ze Švédska, Kypru, Maďarska a Litvy. Projekt začal v r. 2010 a v r. 2011
se konalo pracovní setkání ve Švédsku, kterého se zúčastnila místopředsedkyně Za branou B.
Kopoldová. Dalšího setkání, v září 2011 na Kypru, se zúčastnil rovněž předseda Za branou
Jan Frank. Jan Frank na tomto setkání přednesl příspěvek o šetření u odsouzených ve
věznicích.
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Svépomocná skupina osob blízkých lidem ve vězení
V listopadu 2011 Za branou zahájilo projekt Svépomocné skupiny osob s blízkými ve vězení.
Na základě podnětů stran odborné i laické veřejnosti jsme se rozhodli vytvořit svépomocné
skupiny složené z rodinných příslušníků, rodičů a blízkých lidí, kteří aktuálně jsou nebo byli
ve výkonu trestu odnětí svobody nebo ve vazbě.
Obecným cílem otevřené svépomocné skupiny čítající 5-10 členů je zlepšení podmínek
spolužití a porozumění v rodině a v partnerských vztazích. Rodina nebo partnerský vztah se
tak stane účinnější ochranou proti opakování trestné činnosti osob vracejících se z výkonu
trestu, zdrojem větší stability a radosti pro všechny.
Zakládající 3 členy skupiny, osoby s partnery ve výkonu trestu, jsme našli prostřednictvím
internetu (www.trestnirizeni.cz). Společně jsme deklarovali cíl oslovovat další zájemce a
vytvořit v Praze, později i v dalších místech ČR, kluby osob vzájemně se podporujících lidí
s partnery a blízkými ve vězení. Významným cílem pro rok 2012 je vytvoření webových
stránek skupiny a stabilizace formy chodu skupiny v Praze. Zvoleným tempem práce skupiny
jsou dvě setkání členů do měsíce. Setkání se dělí na odborné konzultace s pracovníky Za
branou a na komunitní sezení členů s privátním obsahem.
Rolí Za branou je usnadnit činnost skupiny v počátcích a do budoucna ji vést k autonomii.
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Registrované sociální služby
Tabulka č. 1: počet uživatelů registrovaných služeb Za branou v roce 2011:
Sociální
rehabilitace
Odborné
sociální
poradenství
Celkem:

Počet uživatelů
0

Počet intervencí
0

43

60

Detailní popis služeb je uveden v registru poskytovatelů sociálních služeb. Sociální
rehabilitace si klade za cíl orientovat efektivně uživatele služby na cestě z vězení do běžné
společnosti, a to včetně nezbytné motivace. Práce s uživatelem začíná ve věznici v období
několika měsíců před propuštěním. Cílem spolupráce je to, aby uživatel činil maximálně
efektivní kroky zabraňující sociálnímu propadu. Podle sociální situace uživatele služby jde o
kombinaci využití sociálních služeb, služeb kurátora sociální prevence, kontakt s Probační a
mediační službou ČR, zaměstnavatelem apod.
Odborné sociální poradenství se v podání Za branou týká nejčastěji otázek spojených s dluhy
osob ve a po VTOS. V menší míře jde o složitější případy sociální situace klienta a civilní
právní problémy. Za branou se vyhýbá právnímu poradenství v trestních záležitostech.
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Hospodaření Za branou 2011
V roce 2011 získalo Za branou grant ve výši 10. 000,- Kč na start Svépomocné skupiny osob
blízkých lidem ve vězení. 2. 500,- Kč stál pronájem klubovny, kde se konaly naše semináře.
Počet pracovníků
Příjmy
Výdaje

36 hod/2 (DPP)
10. 000,- Kč
12. 500,- Kč

Zdroje financování: grant Hl. města Praha ve výši 10. 000,- Kč
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