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Komplexní pomoc lidem ve výkonu trestu odnětí svobody a jejich rodinám
Pracovníci neziskové organizace EUROTOPIA.CZ, o. p. s. se zaměřují na odsouzené
vykonávající trest odnětí svobody ve Věznici a ÚPVZD Opava a jejich rodinné příslušníky
v rámci projektu „Náprava vztahů v rodině II“. Resocializační program si klade za cíl
zmapovat potřeby odsouzených a pokusit se o nápravu vztahů a obnovu rodinného soužití.
Cílů je dosahováno prostřednictvím níže uvedených nástrojů pomoci. O služby plynoucí
z resocializačního programu projevují zájem odsouzení vykonávající trest v různých
věznicích České republiky. Odsouzení a jejich rodiny využívají služeb organizace i po
propuštění z výkonu trestu.
Aktivity projektu zahrnují komplexní pomoc a podporu, jsou provázány v několika
rovinách.
Sociálně-právní poradenství zajišťují sociální pracovníci, kteří poskytují informační servis o
poskytovaných a návazných službách, pomáhají klientovi orientovat se v jeho situaci.
Poradenství je realizováno formou individuálních konzultací s klíčovým pracovníkem a
odsouzeným. Během konzultací se vytvářejí podmínky pro zapojení odsouzených do
společenského procesu a přijetí vlastní odpovědnosti za své rozhodovávání. Pracovník vytváří
emoční a sociální podporu a zároveň jej kontroluje při plnění stanovených cílů spolupráce.
Poradenství je poskytováno osobám ve výkonu trestu, ale i blízkým osobám a je realizováno
po celou dobu spolupráce.
Právní poradenství poskytuje bezplatný právník. Klient je posilován v řešení různorodých
záležitostí, které mají oporu v právním pořádku. Právní poradenství je zaměřeno na
problematiku dluhů, bydlení, rodinných a partnerských vztahů, diskriminaci, pracovně-právní
vztahy a další oblasti.
Individuální a rodinné terapie jsou zajišťovány rodinnou terapeutkou. Pomoc je zaměřena
na rozvoj nekriminálních vzorců chování, sociální a komunikační dovednosti, posilování
rodinných vazeb. Důraz je kladen na obnovu rodinných vztahů. Forma rodinných terapií je
individuální, párová s celou rodinou nebo jen s některými členy. Cílem je dosáhnout
dlouhodobého zlepšení u všech členů rodiny.
Podporované/asistované setkání je poskytováno v situacích, kdy z různých důvodů
nedocházelo nebo nedochází k bezpečnému a pravidelnému kontaktu mezi rodičem ve
výkonu trestu a jeho dítětem nebo je kontakt problémový. Setkání může probíhat na neutrální
půdě (úřad, nezisková organizace) nebo na jiném místě, pokud se strany dohodnou. Přítomná
je třetí osoba (sociální pracovník), která podněcuje kontakt a žádoucí změny, tak aby bylo
možné setkání realizovat i bez něj. Na základě výstupů je vhodné navrhnout další služby.
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Pracovníci podporují úpravu rodinných vztahů, vyjednávají komunikaci mezi dotčenými
stranami.

Mimo výše uvedené je rodinnými příslušníky využíváno návazných aktivit a vedlejších
služeb, jako je např. potravinová pomoc, zprostředkování doučování, služby nízkoprahového
zařízení pro děti a mládež, kulturní akce, příměstské tábory a jiné.

Kontakt:
ředitelka: Mgr. Petra Večerková, GSM: +608 883 618, e-mail: petra.vecerkova@eurotopia.cz
Mgr. Terezie Škrobánková, GSM: +739 250 464, e-mail: terezie.skrobankova@eurotopia.cz
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