Souhrnná tisková zpráva o realizaci projektu
KOMPLEXNÍ PREVENCE TRESTNÉ ČINNOSTI NA
BRUNTÁLSKU II.
V roce 2017 byly stávající služby organizace EUROTOPIA.CZ o.p.s. v Bruntále doplněny o
nabídku souboru služeb v rámci projektu Komplexní prevence trestné činnosti, který byl zaměřen na
podporu a pomoc osobám (a jejich rodinám či blízkým), které se dopustily protiprávního jednání nebo
opouštějí zařízení pro výkon trestu odnětí svobody.
Odborné poradenství probíhalo v rámci dvou souběžných programů – Probačního a Resocializačního
program. Probační program byl určen přednostně mladým lidem a dospělým, kteří se dopustili
protiprávního jednání. Cílem programu byla prevence a snižování rizik spojených s opakováním
trestné činnosti, zamezení delikvence a realizace opatření, urovnávající vztahy mezi pachatelem a
poškozeným. Resocializační program byl 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. Od počátku projektu bylo v rámci
Probačního programu podpořeno celkem 22 osob, z toho 21 osob přesáhlo hranici 40 hodin
podpory. Celková míra podpory přesáhla 900 hodin za celé období realizace projektu.
V rámci Resocializačního programu bylo od počátku projektu podpořeno celkem 50 osob.
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.


Podpora mentora probíhala jako intenzivní individuální doprovázení v nepříznivé životní

situaci klienta. Mentor – zkušený sociální pracovník nebo pedagog zastával roli zprostředkovatele
mezi klientem a většinovou společností. Zajišťoval kontakt se společenským prostředím, doprovod na
úřady, k soudu apod., vedl klienta k hledání vlastních zdrojů, k nasměrování osobního rozvoje a ke
schopnosti aktivně a samostatně řešit svou situaci.


Odborné sociálně právní poradenství zajišťovali sociální pracovníci, kteří podporovali
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klienta v orientaci a optimálním fungování v sociálním prostředí, ve využívání jeho zdrojů,
poskytovali poradenství při řešení potíží s bydlením, pracovním uplatněním, v orientaci v systému
dostupných služeb státní sociální podpory. Sociální pracovníci zároveň koordinovali potřeby klientů s
nabídkou dalších odborných pracovníků (psycholog + právník).


Právní poradenství bylo zajištěno formou konzultací s právníkem. Tato forma nabízela

klientům zlepšení orientace v oblasti občansko-právní, v oblasti finanční (včetně návrhu na insolvenci)
a bytové, v úpravě při rozvodu, rozchodu, či jiné krizové situaci v rodině a také v pracovně právních
otázkách.


Psychologické poradenství probíhala formou individuálních terapeutických konzultací a

facilitovaných setkání. Klient zde získal informace, podporu a pomoc v situacích spojených se ztrátou
(rozpad vztahů, ztráta zaměstnání, ztráta bydlení), informace ke stabilizaci rodinných vztahů, podporu
pro upevnění vazeb mezi rodiči, rodiči a dětmi a také v širší rodině.
Na přání klienta, doporučením odborného pracovníka nebo Probační a mediační službou byla
navázána také spolupráce s rodinou nebo blízkými osobami.
V uplynulých letech probíhala intenzivní komunikace se zainteresovanými subjekty, jako jsou
pracovníci OSPOD, Probační a mediační služby, soudci, kurátoři, výchovní poradci školských zařízení
a pedagogové. Docházelo k pravidelným schůzkám, na kterých se řešilo nastavení spolupráce, jak
rámcově, tak i pro jednotlivé podpořené osoby cílové skupiny. Byly zrealizované kulaté stoly,
kterých se účastnily jak zainteresované organizace, tak i podpořené osoby.
Kulaté stoly byly vedeny facilitátorem, aby byla zachována objektivita a všichni zúčastněni dostali
prostor se vyjádřit.
K 31. 3. 2020 bylo podpořeno celkem 72 osob cílové skupiny bez ohledu na míru poskytnuté
podpory. Poskytnutá podpora je vedena ve spisech podpořených osob, které jsou uloženy u realizátora
projektu.
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