
 
 
 
 

 
 

„Podpora vztahů v rodině IV“ 
 
 
V roce 2021 pokračuje realizace projektu „Podpora vztahů v rodině“, který podpořilo Ministerstvo 
spravedlnosti v rámci dotačního titulu Program podpory práce s rodinami osob odsouzených 
k výkonu trestu odnětí svobody. 
 
Cílem projektu je mapování, náprava a obnova narušených rodinných vazeb odsouzených 
s rodinnými příslušníky, jako jednoho z klíčových předpokladů pro jejich návrat do rodinného 
systému po výkonu trestu. Dále rozvoj sociálních dovedností klienta a převzetí odpovědnosti za své 
chování a zejména předcházení recidivy, prevence a snižování rizik, začlenění do běžného života.  
Dílčí cíle projektu:  

- stabilizace rodin včetně obnovy narušených funkcí rodiny prostřednictvím zvyšování 
rodičovských kompetencí,  

- předcházení možnému umístění dětí mimo péči rodičů,  
- řešení náročných výchovných, krizových a jiných zatěžujících situací,  
- rozvíjení rodičovských kompetencí a kompetencí v oblasti péče o dítě.  

 
 
Cílovou skupinou projektu jsou osoby nastupující do VTOS, osoby v/po VTOS a jejich rodinní 
příslušníci (nezletilé děti, příbuzní, partneři, manželé, pěstouni).  
 
 
 
Aktivity projektu: 
Sociálně-právní poradenství  
Formou individuálních konzultací poskytne klíčový pracovník odsouzenému základních informace, 
podporu a  informační servis o navazujících službách. Během konzultací se vytvářejí podmínky pro 
zapojení odsouzených do společenského procesu a přijetí vlastní odpovědnosti a rozhodování. 
Pracovník vytváří emoční a sociální podporu a zároveň klienta kontroluje při plnění stanovených cílů 
spolupráce. Poradenství bude poskytováno osobám ve výkonu trestu, ale i blízkým osobám a bude 
realizováno po celou dobu spolupráce.  
 
 
Právní poradenství  
K dispozici je bezplatný právník, který klienta bude posilovat v řešení jeho záležitostí. Právní 
poradenství bude zaměřeno na problematiku dluhů, bydlení, rodinných a partnerských vztahů, 
diskriminaci, pracovně-právní vztahy a další oblasti.  
 
 
 



Individuální a rodinné terapie  
Prostřednictvím této aktivity bude klient veden ke schopnosti posoudit své jednání ve vztahu 
k normám společnosti, rozvíjet nekriminální vzorce chování, sociální a komunikační dovednosti, 
posilovat kladné rodinné vazby a pracovní návyky. Pomoc je směřována k osobnímu rozvoji 
odsouzeného, motivovat jej k dosažení úspěchu a připravit jej i na možnost neúspěchu. Terapeut 
pomáhá rodině nalézt zdroje pomoci v sobě samých, které jsou rozvíjeny ku prospěchu všech. Forma 
rodinných terapií je individuální, párová s celou rodinou nebo jen s některými členy. Cílem je 
dosáhnout dlouhodobého zlepšení pro všechny členy rodiny. 
 
 
Podporované/asistované setkání 
Toto setkání mezi rodičem ve výkonu trestu a jeho dítětem je poskytováno v situacích, kdy z různých 
důvodů nedocházelo a nedochází k pravidelnému a bezpečnému kontaktu dítěte s rodičem ve 
výkonu trestu nebo je tento kontakt problémový. Dle výstupů z podporovaných/asistovaných návštěv 
je vhodné navrhnout další služby.   
 
 
 
 
 

 

 


