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V roce 2017 byly stávající služby organizace Eurotopia.CZ o.p.s. v Bruntále doplněny
o nabídku poradenství v rámci projektu Komplexní prevence trestné činnosti, který je
zaměřen na podporu a pomoc osobám (a jejich rodinám či blízkým), které se dopustily
protiprávního jednání a nebo opouštějí zařízení pro výkon trestu odnětí svobody.
Odborné poradenství probíhá v rámci dvou souběžných programů – Probační a
Resocializační program. Probační program je určen přednostně mladým lidem a dospělým,
kteří se dopustili protiprávního jednání. Cílem programu je prevence a snižování rizik
spojených s opakováním trestné činnosti, zamezení delikvence a realizace opatření,
urovnávající vztahy mezi pachatelem a poškozeným. Resocializační program je zaměřen na
prevenci recidivy u osob, které se dopustily protiprávního jednání včetně spáchání trestného
činu, pomoc a podpora při začlenění do běžného života, prevence a snižování rizik opakování
protiprávního jednání. Do obou programů bylo za poslední monitorovací období zapojeno
více než 45 osob. Vzájemná spolupráce probíhala se zapojením kurátorů Městského úřadu a
Probační a mediační služby Bruntál. Na přání klienta, doporučení odborného pracovníka a
nebo Probační a mediační služby byla do spolupráce zahrnuta také rodina a nebo další blízké
osoby.
Oba programy zahrnovaly podporu mentora – sociálního pracovníka (individuální
průvodce klienta v rámci spolupráce), sociálně právní poradenství (orientace v systému
dostupných služeb státní sociální podpory, řešení potíží s bydlením, pracovním uplatněním,
optimální fungování v běžném sociálním prostředí), právní poradenství (např. orientace v
oblasti občansko-právní, v oblasti finanční /včetně návrhu na insolvenci/, bytové, v úpravě při
rozvodu, rozchodu, či jiné krizové situaci v rodině, v pracovně právních otázkách aj.),
psychologické poradenství (pomoc v situacích spojených s rozpadem vztahů, ztrátou
zaměstnání a nebo bydlení, pomoc při stabilizaci rodinných vztahů, podpora pro upevnění
vazeb mezi rodiči, rodiči a dětmi aj) a individuální terapii.
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