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Bilaterální spolupráce přináší možnost zapojit se, sdílet

zkušenosti  a  předat  know-how  mezi odborníky a subjekty   

z   Norska   a    České   republiky   v   oblasti   penitenciární   

a post-penitenciární péče. 

www.norskefondy.cz/spravedlnost
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Do řízení programu jsou zapojeni:  

Ministerstvo financí ČR, Ministerstvo spravedlnosti ČR, Ředitelství

Norské nápravné služby, Rada Evropy

Podané ruce mentora

Více informací naleznete: 

fondyehpanorska

fondy EHP a Norska

czp@mfcr.cz

Studijní cesta do Norska - sdílení zkušeností a dobré praxe v oblasti

fungování a provozu probačního domu

Kulatý stůl s českými a norskými partnery



Předem definovaný projekt (PDP1) se zaměřuje  na vytvoření   

systému    společného  vzdělávání, resp.  vytvoření  společné  

platformy  pro  sdílení   a  předávání  know-how,   navazování  

a  posilování kontaktů mezi pracovníky Vězeňské služby  ČR,

Probační   a    mediační   služby    ČR,   sociálními    kurátory,

zaměstnanci neziskových organizací a  dalšími   zaměstnanci 

a odborníky v relevantních oblastech. 

PDP2

Zpátky do života 

Přiležitosti v oblasti nápravného

zařízení   a  vazby a  v  účinnosti 

a  účelnosti  soudního   systému

včetně  posílení  právního  státu

V období Norských fondů 2014 - 2021 podpoří program

Spravedlnost  systémová  opatření  v oblastech  penitenciární 

a post-penitenciární péče více než 170 miliony Kč. Grant

získalo     celkem   8   projektů,   které     budou    realizovány 

až do dubna 2024. 

Program vyhledal takové projekty, jejichž nové programy

zacházení s vězni mají za cíl v dlouhodobém horizontu snížit

užívání drog, zvýšit motivaci na změnu, podpořit reintegrační

aktivity a zvýšit odbornou kvalifikaci odsouzených osob při

výkonu trestu. 

Oblasti podpory

Systém společného vzdělávání 

Příjemce: Ministerstvo spravedlnosti České republikyPříjemce: Ministerstvo spravedlnosti České republiky

Snižování rizik odsouzených prostřednictvím

intervenčních programů  

Cílem předem definovaného projektu (PDP2) je zlepšení

služeb pro vězněné osoby prostřednictvím zavedení

chybějících intervenčních programů (Motivační program pro

odsouzené, Odborná péče   pro   vězněné   uživatele    drog,  

Program   pro  otce),  které v konečném důsledku mohou

vést u následně propuštěných osob k úspěšnému zařazení

do společnosti, což   zároveň  může vést ke snížení  recidivy 

v ČR. 

Rozšíření a zvýšení dostupnosti resocializačních   programů,

tzn.  zřízení    programových center  a probačního   domu je

cílem předem definovaného projektu (PDP3). Programy

budou   zaměřené  na  problematické  oblasti   v životě  osob      

odsouzených  k   alternativním  trestům   a   osob podmíněně  

propuštěných z výkonu trestu odnětí svobody, s cílem

podpořit jejich snahu o změnu jejich vlastního života. 

Podpora   reintegrace   odsouzených    osob 

a osob propuštěných z výkonu trestu odnětí

svobody 

Odborná péče  pro  vězněné  uživatele  drog 

a   její  následná  kontinuita  po   propuštění

Cílem projektu je snížit pravděpodobnost recidivy

problémového   užívání   drog  a trestné činnosti u vězněných 

a posléze propuštěných uživatelů drog, a to díky zajištění

kontinuální    odborné     péče      prostřednictvím     vytvoření

a realizace Case Management programu zaměřeného na

zajištění stabilizace klienta a realizovaného společnou sítí

poskytovatelů adiktologických odborných služeb. 

VOL Mentorink

PDP1

Příjemce: Vězeňská služba České republikyPříjemce: Vězeňská služba České republiky

Příjemce: Probační a mediační služba České republikyPříjemce: Probační a mediační služba České republiky

Projekty:Projekty:  

VOL Mentorink (Volonté CZECH)VOL Mentorink (Volonté CZECH)

Podané ruce mentora (Vězeňská duchovenská péče)Podané ruce mentora (Vězeňská duchovenská péče)

Na svobodu s mentorem (Centrum podpory podnikání Praha)Na svobodu s mentorem (Centrum podpory podnikání Praha)

S mentorem přes Rubikon: Realizace programu Mentoring (Rubikon Centrum)S mentorem přes Rubikon: Realizace programu Mentoring (Rubikon Centrum)

V rámci projektů dojde k vytvoření a realizaci programu

Mentoring, který svou intenzitou a kvalifikovaným přístupem

odborných pracovníků a mentorů podpoří klienty v jejich

změnách, aktivizuje je k řešení jejich problémů a nových

životních situací, čímž dojde ke snížení rizika recidivy trestné

činnosti  a  reintegraci  osob do společnosti. 

(malé grantové schéma)

(otevřená výzva)

Projekt:Projekt:  

Systémové zajištění péče pro vězněné uživatele drog a její následnáSystémové zajištění péče pro vězněné uživatele drog a její následná

kontinuita po propuštění (A.N.O. - Asociace nestátní organizací)kontinuita po propuštění (A.N.O. - Asociace nestátní organizací)


