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Úvod 

Tato příručka je určena všem, kteří pracují s bývalými vězni – zaměstnancům a podpůrným organizacím s 

cílem zlepšit znalosti a dovednosti bývalých vězňů, které jim pomohou s opětovným začleněním do 

společnosti a úspěšným zapojením se na pracovním trhu. Pokyny, které zde naleznete, jsou výsledkem jak 

přípravných prací týkajících se průzkumu situace v partnerských zemích, které sloužily pro výběr témat do 

modulů, tak i praktického použití různých modelů školení, které byly následně upraveny tak, aby cílové 

skupině přinesly maximální užitek. Moduly v platformě a v mobilní aplikaci lze využít i v jiných vzdělávacích 

situacích a dále pro individuální výuku podle pokynů v posledním oddílu. 

1. O projektu 
Projekt ReCHANCE - rehabilitační přístupy k zajištění osobního rozvoje a možnosti začlenění do společnosti 

pro bývalé vězně - nabízí zdroje, nástroje a školicí programy, pomocí nichž získávají bývalí vězni možnost 

bojovat proti společenským překážkám, kterým čelí z důvodu stigmatizace a sociálního vyloučení. V rámci 

projektu ReCHANCE pracuje 8 projektových partnerů z Bulharska, Kypru, České republiky, Řecka, Irska a 

Itálie s bývalými vězni a nabízí jim kurikula, zdroje a nástroje, které je podpoří při opětovném začlenění do 

společnosti na osobní, společenské i profesní úrovni. 

Projekt ReCHANCE poskytuje kurikulum, sadu výukových nástrojů, digitální školicí nástroje a příručku 

adaptačních pokynů, které nabízí pro bývalé vězně různé zdroje. Prostřednictvím těchto nástrojů a 

platformy pro e-learning bude mít cílová skupina možnost zlepšit si kompetence v rozvoji základních 

dovedností pro život, konkrétně: dovednosti IKT, komunikace, týmová práce, zvládání stresu, sebedůvěra, 

time management, řešení konfliktů a podpora zdraví a mechanismy zvládání stigmat. 

Cíle 

Projekt ReCHANCE si pro řešení stanovených úkolů určil tyto konkrétní cíle, které mají:  

Poskytnout bývalým vězňům dovednosti a znalosti, které jsou zásadní pro jejich osobní rozvoj a opětovné 

začlenění do společnosti.  

Vybavit je praktickými dovednostmi a smýšlením na pomoc s budováním společenských vztahů. 

Podpořit jejich postup návratu do společnosti pomocí individuálně mířených výukových materiálů, nástrojů 

a zdrojů.  

Posílit schopnosti školitelů ve způsobech rozvoje praktických dovedností této skupiny prostřednictvím 

inovativních řešení a inkluzivních pedagogických paradigmat. 

Stanovit školitelům jasný a komplexní přístup k výuce pro řešení různých výchozích situací a individuálních 

potřeb bývalých vězňů. 



 

 

    

 
  

Digitalizovat kvalitní výukový obsah tak, aby se zvýšila kvalita poskytování vzdělávání pro tuto skupinu 

dospělých jedinců.  

Cílové skupiny 

Projekt ReCHANCE je zaměřený především na jedince – bývalé vězně, kteří byli propuštění z vězení, 

potřebují se zorientovat v online světě a nabýt dovednosti, aby překonali mezeru mezi prostředím 

v nápravných zařízeních a běžným životem.  

Druhou cílovou skupinou jsou osoby poskytující výuku, sociální pracovníci a další odborníci, kteří s výše 

uvedenou cílovou skupinou – bývalými vězni - pracují. Materiály, které vzniknou v rámci projektu, by jim 

měly poskytnout podporu při práci s klienty a účastníky kurzu.  

Během projektu a pilotní fáze partneři projektu zjistili, že výstupy projektu by mohlo využít více lidí, a 

rozhodli se tedy cílovou skupinu rozšířit o další skupiny.  

Partneři nejprve zjistili, že by bylo vhodné školit skupiny nebo jednotlivce před propuštěním tak, aby se 

mohli lépe připravit na život po návratu z nápravného zařízení. V některých zemí je dokonce jednodušší se 

s těmito osobami spojit ve vězení než po jejich propuštění. Novou cílovou skupinou se tak stali aktuální 

vězni před propuštěním.  

V pilotním testování mezi osobami v jejich běžném prostředí bylo dále zjištěno, že školení a materiály 

nebudou prospěšné jen pro bývalé vězně, ale také pro jejich rodiny a osoby, s nimiž sdílí domácnost. 

Rozhodli jsme se tudíž cílovou skupinu rozšířit i o tyto osoby. Novou cílovou skupinou tak jsou rodinní 

příslušníci a členové domácnosti bývalých vězňů.  

Co bylo učiněno? 

Abychom zajistili, že vzdělávací výstupy projektu odpovídají na potřeby této cílové skupiny, využili jsme 

první rok projektu k provedení rozsáhlého teoretického výzkumu a analýzy cílové skupiny s cílem zjistit, 

jaké dovednosti jsou nejvíce zapotřebí k osobnímu i profesnímu rozvoji. Zkoumali jsme osvědčené postupy, 

které se ve vztahu k bývalým vězňům prováděly v partnerských zemích, a všechny získané výsledky jsme 

zahrnuly do komplexní hloubkové zprávy.  

Vypracovali jsme soubor nástrojů s digitálními zdroji pro všechny vzdělávací moduly: zvládání stresu, time 

management, řešení konfliktů, týmový práce, dovednosti IKT, podpora zdraví, komunikace a sebedůvěra. 

Všechny vzdělávací moduly mohou být použity online i offline, s pomocí asistenta, či bez ní.  

Co následuje? 

Je nutné proškolit odborníky, kteří pracují s bývalými vězni, bývalé vězně i vězně čekající na propuštění a 

rodiny a členy domácností bývalých vězňů ohledně platformy pro e-learning projektu ReCHANCE.  

Veškeré zdroje budou k dispozici ve všech partnerských jazycích a budou volně přístupné pro všechny 

cílové skupiny. 



 

 

    

 
  

2. Zjištění ze zprávy o výzkumné analýze  
Bývalí vězni potřebují podporu v nejvýznamnějších oblastech života po propuštění, protože se od nich 

očekává, že svůj život přizpůsobí neustále se měnícímu životnímu stylu. Tato zpráva se věnuje určitým 

oblastem života jakožto těm nejdůležitějším a nejnutnějším, v nichž je zapotřebí podpora, aby se bývalí 

vězni mohli opět začlenit do společenského prostředí. Zásadní oblastí je vzdělání, které má pro návrat po 

trestu odnětí svobody obrovskou roli. Nejvýznamnějším bodem, co se týče vzdělání, je, aby vzdělávací 

proces vězňů a bývalých vězňů odrážel zásadní společenskou investici pro nápravný systém i pro 

společnost.  

V rešeršní části bylo zjištěno, že pro hladké opětovné začlenění bývalých vězňů do společnosti je nutné, aby 

jim byla poskytnuta příležitost rozvíjet své dovednosti a osobní vztahy tak, aby se snížilo riziko dalších 

přestupků po jejich propuštění. „Systém ve věznicích musí zahrnovat takové zacházení s vězni, aby hlavním 

cílem byla jejich náprava a začlenění do společnosti.“ 

Výzkum, který jsme provedli, prokázal nízkou úroveň vzdělání a nedostatečnou kvalifikaci ve věznicích. 

Přístup podporující lidská práva zdůrazňuje potřebu vzdělávání ve věznicích, aby byly poskytnuty 

příležitosti, jak vězňům pomoci, a aby získali podporu v osobním rozvoji. Zásadním problémem ve většině 

zemí je nalezení vhodné práce pro neustále se rozšiřující typy vězňů. Většina tradičně běžných prací pro 

vězně bohužel v měnícím se pracovním prostředí ztrácí na významu. Nyní více než kdy dříve je nesmírně 

důležité naučit se tomu, co se dnes považuje za základní dovednosti a schopnosti. 

Většina partnerů v projektu RECHANCE se shodla na tom, že osoby zahrnuté do projektu mají nízké 

vzdělání, často jim chybí dovednosti, aby mohli využívat příležitostí na trhu práce, mají nízkou sebedůvěru 

a nedostatečné znalosti k tomu, aby si našli práci. Navíc jsou z důvodu stigmatizace a stresu izolovaní a 

nejsou začleněni do společnosti. Ve výzkumu i rešeršní části v rámci projektu RECHANCE bylo zjištěno, že 

by tato populace měla během výkonu trestu odnětí svobody získávat zásadní dovednosti, jako jsou 

pracovní dovednosti a propojení se členy širší společnosti, například s těmi, kteří nabízí služby v oblasti 

duševního zdraví a pomoc při problémech se závislostmi, v oblasti zdravotnictví, podporu při budování 

sebedůvěry atd.  

Pokud budeme konkrétnější, většina účastníků v rámci kvantitativního výzkumu provedeného pro účely 

projektu RECHANCE odpověděla, že by měli získat lepší vzdělání v oblasti používání digitálních médií a 

dovedností IKT. Obecně platí, že vzdělání je nezbytností, která vytváří přidanou hodnotu jak pro bývalé 

vězně, tak v podstatě i pro nás pro všechny. Vězni se prostřednictvím vzdělání optimálně rozvíjí, udržují 

aktivní mysl, oživují ducha a především získávají dovednosti a kvalifikaci pro návrat do pracovního života. 

Co se týče bližších podrobností výzkumu provedeného v zemích zapojených do projektu RECHANCE, 

vycházely terénní práce ze dvou strukturovaných online průzkumů, jejichž cílem bylo: „Potřeba 

analytického výzkumu (i) bývalých vězňů a (ii) aktérů zapojených v oblasti sociální a vzdělávací.“  

Bývalým vězňům byl zaslán e-mail, v němž byli vyzváni, aby přispěli do terénních prací prostřednictvím 

dotazníku. Dále byl proveden polostrukturovaný pohovor, který měl posoudit vzdělávací potřeby bývalých 

vězňů pomocí neziskových organizací a státních věznic. Níže jsou uvedeny otázky, které jim byly položeny: 

• Jaká je nejčastější úroveň vzdělání u jednotlivců? 



 

 

    

 
  

• Jaká školení se běžně poskytují a kdo je poskytuje? 

• Byly na Kypru v minulosti realizovány nějaké programy zaměřené na opětovné začlenění do 

společnosti a návrat do profesního života? 

• S jakými problémy se jednotlivci běžně potýkají při návratu do profesního života? 

 

Průzkum na Kypru  

Výsledky průzkumu provedeného u bývalých vězňů na Kypru poukázaly na nepříliš vysokou úroveň jejich 

vzdělání navzdory tomu, že státní systém věznic poskytuje vězňům příležitosti k absolvování vyššího 

vzdělání. Většina poskytovaného školení je zaměřena k získání praktických dovedností. Některým 

účastníkům se podařilo dokončit bakalářské studium v oblastech, jako je právo, psychologie, podnikatelská 

správa. Až do dnešního dne nebyl k dispozici žádný program na podporu opětovného začlenění do 

společnosti a bývalí vězni většinou skončili u manuálních prací nebo v zemědělském sektoru. Důvodem je 

z části to, že si firmy nepřejí, aby u nich pracovali bývalí vězni, a z části nízká sebedůvěra bývalých vězňů. 

Mezi nejčastější problémy, s nimiž se bývalí vězni setkávají, patří stigmatizace. Většina respondentů 

upřednostňuje smíšené vzdělávací programy, zatímco e-learning je nejméně vyhledávaný. Většina z nich 

absolvovala smíšené vzdělávací programy a online školení. Ani jeden z nich neuvedl, že by nezískal žádné 

školení. Pro většinu respondentů jsou z různých dovedností IKT nejdůležitější dovednosti týkající se 

sociálních sítí, nejméně důležité jsou podle nich pak orientace na internetu, komunikace prostřednictvím 

elektronických nástrojů, Skype, messengeru a oblast zdravotnictví. Za nejdůležitější oblasti školení si zvolili 

zvládání stresu, time management a řešení konfliktů. Překážkou k získání dovedností je podle nich 

nedostatek znalostí a dovedností a nedostatek informací. Nikdo neuvedl, že by překážkou byl nedostatek 

času. 

 

Průzkum v Itálii 

Výsledky poukázaly na to, že bývalí vězni a subjekty, které s nimi pracují, potřebují zlepšit některé 

dovednosti a absolvovat určité školicí programy, zejména v prezenčním formátu studia.  

Jedním z důvodů, proč je většina z nich nezaměstnaných či nemají pravidelnou práci, je nízká úroveň 

vzdělání většiny respondentů, chybějící motivace, finanční problémy, a zejména v situaci socioekonomické 

krize způsobené pandemií Covid-19 čelí překážkám při vstupu na trh práce, který se neustále digitalizuje a 

je čím dál více konkurenční. V analýze bylo zjištěno, že bývalí vězni mají skutečný zájem učit se technickým 

dovednostem, například v oblasti služeb elektronického zdravotnictví, práce na internetu, používání 

aplikací MS Office, ale také budovat osobnostní dovednosti, co se týče zvládání stresu; naopak je příliš 

nezajímají informace o elektronickém bankovnictví a editaci fotografií/videí. V oblasti zdravotnictví by se 

rádi dozvěděli více informací o očkování a s ním spojených otázkách. Mezi kompetence, které je podle nich 

potřeba rozvíjet nebo zlepšovat, patří: komunikační dovednosti, meziosobní vztahy, řešení konfliktů, 

přizpůsobivost, time management a plánování, práce v týmu, osobní efektivita. 



 

 

    

 
  

 

Průzkum v Bulharsku  

 

Podle výsledků je většina z bývalých i aktuálních vězňů z etnických menšin, jsou zcela či částečně 

negramotní a nejen, že neumí bulharsky psát, ale neumí tímto jazykem ani moc dobře hovořit. Naprostá 

většina z nich dosud nepotřebovala napsat e-mail, většina z nich nemá k dispozici potřebné vybavení a 

internet. Většina bývalých vězňů má velmi nízké vzdělání. Z praxe vyplývá, že většina z nich nepotřebuje ani 

tak školní docházku, jako získat základní gramotnost a praktické dovednosti ve školicích a učňovských 

zařízeních. Upřednostňují pouze osobní školení s jednotlivci. Mezi hlavními překážkami, které jim brání 

účastnit se vzdělávacích kurzů, uvedli finanční problémy, nedostatek příležitostí a zdravotní problémy. 

Vzdělání potřebují především v oblasti IKT, ale nejprve je nutné absolvovat základní kurz jazykové 

vybavenosti. Dále potřebují vzdělání v oblasti měkkých dovedností, co se týče zlepšení komunikace, dále 

time management, zvládání agrese, dovednosti týkající se řešení problémů, kariérní poradenství pro 

zjištění zájmů a navedení do příslušného hospodářského odvětví. Většina účastníků potřebuje patřičné 

vzdělání a mají k němu kladný vztah, a to buď formou učení od osob ze stejné skupiny nebo formou 

prezenční skupinové výuky. Všichni účastníci se shodli na tom, že jim školení v oblasti osobního rozvoje 

zajistí místo ve společnosti. Konkrétně uvedli, že by potřebovali kurzy týkající se zvládání stresu a řešení 

konfliktů, školení k používání MS Office, komunikační dovednosti a dovednosti hospodaření s časem. Co se 

týče oblasti zdravotnictví, účastníci projevili zájem především o zdravé stravování a skoncování s kouřením. 

Z dovedností a kompetencí, které již mají a které potřebují rozvíjet, uvedli v průzkumu dovednosti v oblasti 

meziosobních vztahů, řešení konfliktů, dovednost naučit se řešit stížnosti a určit oblasti shody a souladu. 

Uvedli, že by potřebovali školení v oblasti hledání alternativních řešení konfliktů, způsobů zvládání 

konfliktů a zvládání složitějších komunikací s jinými lidmi. Účastníci dále uvedli, že by potřebovali rozvíjet 

dovednost hospodaření s časem a dovednosti spolupráce.  

 

Průzkum v Irsku 

Z celkových výsledků průzkumu vyplynulo, že většina účastníků má primární nebo první stupeň základního 

vzdělání, že jsou nezaměstnaní a většina z nich absolvovala v uplynulých 2 letech prezenční školení. 

Zásadními dovednostmi, u nichž potřebují školení, je podle nich řešení konfliktů a komunikace. Trest odnětí 

svobody má také negativní dopad na jejich možnosti přístupu ke vzdělání a získání pracovního místa, 

protože irská společnost bývalé vězně stále stigmatizuje. Bylo zjištěno, že většina klientů používá chytré 

telefony. Často však mají velmi nízkou úroveň dovedností IKT, často nemají zřízenou e-mailovou adresu či 

nemají přístup k počítači s internetem, toto je tedy nutné vzít v úvahu v rámci navrhování osnov projektu 

RECHANCE. Panoval pocit, že samořízené elektronické vzdělávání nebude mít u této cílové skupiny 

pozitivní výsledky. 

 

Průzkum v České republice  



 

 

    

 
  

Průzkum v České republice poukázal na to, že možnosti přeškolení a výukových programů ve věznicích jsou 

extrémně omezené. Téměř polovina vězňů má dokončený pouze nižší stupeň středoškolského vzdělání 

nebo druhý stupeň základního vzdělání a nemají tedy žádnou pracovní kvalifikaci, což může omezovat 

možnosti získání práce po propuštění z vězení. Vzdělání je omezené, protože vzdělání a školení je 

ekonomicky nevýhodné, nelze totiž kombinovat studium se zaměstnáním.  

 

Průzkum v Řecku 

Průzkum poukázal na to, že bývalí vězni absolvovali školení v oblasti zlepšování svých dovedností, což jim 

pomůže získat profesní kvalifikaci a poskytnout tak lepší finanční ohodnocení a kariérní možnosti. I přesto 

čelí naprostá většina těchto osob nepřekonatelným překážkám a obtížím získat novou práci. Podle většiny 

účastníků je největším problémem zlepšení komunikačních dovedností, vztahů a dále opětovné začlenění 

do běžného každodenního života.  

 

Závěr  

S přihlédnutím ke všem výše uvedeným skutečnostem a po zhodnocení navrhuje konsorcium projektu 

RECHANCE posílit vzdělání a školení u cílových skupin v těchto oblastech: 

Pracovní dovednosti, jako je - Time management - Řešení konfliktů- Týmová práce- Dovednosti IKT 

Osobnostní dovednosti, jako je - Zvládání stresu - Zdravotnictví (Očkování, používání návykových látek, 

zdraví všeobecně) 

Většina dotázaných v rámci projektu uvedla, že čelí společenské stigmatizaci a že je potřeba udělat spoustu 

věcí pro to, aby se mohli opět začlenit do společnosti. 

Dále bylo od respondentů zjištěno, že potřebují další vzdělání v oblastech: Komunikační dovednosti – 

Dovednosti zvýšení sebedůvěry –Dovednosti IKT –služby elektronického zdravotnictví. 

 

3. Pokyny (návod) pro školitele, jak vytvořit 

aktivizující vzdělávací prostředí – mentorství, 

skupinová podpora, individuální vedení, vzájemné 

učení  
Cílová skupina projektu je z pohledu vzdělání i ze společenského pohledu velmi specifická. Úspěch 

projektu a dosažení očekávaných výsledků je přímo spojený s výběrem správného prostředí, přístupu, 
komunikace, mentoringu a návazné podpory pro zajištění udržitelných výsledků.  



 

 

    

 
  

Řada školitelů pro tyto cílové skupiny se s těmito specifickými rysy dosud nesetkala, projekt RICHENS 

se podrobně zabýval problémy, kterým bývalí vězni čelí při snaze o opětovné začlenění do společnosti 
a o získání vzdělání, a v tomto oddílu se všem zainteresovaným osobám pokusíme nastínit povahu 

problematiky i možné způsoby, jak je možné tyto problémy překonat. K tomuto účelu byl použit model 

ADDIE. Další výzvou je zajistit školení pomocí otevřených vzdělávacích zdrojů, zajistit dálkové studium 
tak, aby bylo možné zacílit na více uživatelů z řad bývalých vězňů. Mnoho z nich je daleko od zdrojů, 

chybí jim vybavení a technologie, které ke školení potřebují. Použitý model ADDIE je jedním 

z nejoblíbenějších modelů pro výuku s pomocí technologií. ADDIE je zkratka pěti fází procesu rozvoje: 
Αnalysis (analýza), Design (návrh), Development (vývoj), Implementation (realizace) a Evaluation 

(hodnocení).  

 
V průběhu projektu partneři provedli: 

1) Analýzu stavu v zařízeních, cílového publika, potřeb a výzev. Ty byly shrnuty do komplexní zprávy o 

výzkumné analýze vycházející z průzkumu mezi školiteli pro cílovou skupinu.  

2) Design (Návrh) výukového řešení, který utřídí cíle do osmi modulů na základě analýzy a 

s maximálním praktickým využitím pro bývalé vězně. Při přípravě modulů byly zohledněny požadavky 

cílové skupiny na obsah, jazykovou srozumitelnost a praxi. Určily se konkrétní výukové cíle a struktura 

obsahu, znalostí a dovedností, kterých účastníci potřebují dosáhnout.  

3) Development (Vývoj) výukových zdrojů, každý z partnerů připravil modul vhodný k využití v online 
výukovém prostředí s teoretickou i praktickou částí a s interaktivními cvičeními. Moduly byly 

přeloženy a nahrány na výukovou platformu projektu https://rechanceproject.eu/login/.  

4) Implementation (Realizace). Před spuštěním k použití pro veřejnost bylo provedeno pilotní 

testování s pomocí různých doporučení od analýzy – počet osob, způsobu realizace – osobně a online, 

typu zdrojů – tištěné nebo online zdroje. Byly použity i různé podpůrné prostředky. Získaná zpětná 
vazba byla prodiskutována na jednání v Praze a byla přijata rozhodnutí o úpravě obsahu i o rozšíření 

cílové skupiny. Jako cílová skupina byli určeni i vězni těsně před ukončením výkonu trestu a ti, kteří se 

ve věznicích aktivně účastní vzdělávacích aktivit, rodinní příslušníci bývalých vězňů, kteří by mohli 
posloužit jako zprostředkovatelé vzdělávání, a dále byla zahrnuta preventivní opatření pro osoby 

s trestním záznamem a osoby, kterým hrozí trest odnětí svobody. 

5) Evaluation (Zhodnocení) – z modelu lze vidět, že hodnoticí postup probíhá od první fáze projektu - 
analýzy. Správný výklad výsledků vedl k vytvoření 8 modulů, které přináší praktický užitek bývalým 

vězňům. Každý z nich si může zvolit jeden modul nebo více z nich, které odpovídají jeho aktuálním 
potřebám. V průběhu pilotních testů se však objevily dva protichůdné názory. Podle prvního z nich 

mají moduly velmi vysokou profesionální úroveň a lze je použít i pro jiné cílové skupiny nebo v 

kombinaci. Druhý z nich vycházel zejména z nízkého vzdělání většiny bývalých vězňů a požadoval 

https://rechanceproject.eu/login/


 

 

    

 
  

zjednodušení modulů. Samozřejmě ne všichni bývalí vězni mají takovou úroveň vzdělání, a bylo tedy 

přijato kompromisní řešení.  

Na základě všeho výše uvedeného se pokusíme poskytnout budoucím školitelům a poradcům bývalých 
vězňů pokyny s příklady a analýzou pro aktivní vzdělávací prostředí. Podporou jim budou i zhotovené 

inkluzivní vzdělávací parametry (cvičení) a interaktivní pedagogické přístupy v další kapitole. 
Samozřejmě nemůžeme obsáhnout všechny možné životní situace, a tudíž vyzýváme školitele ke 

kreativnímu přístupu, který bude přizpůsobený konkrétní situaci a osobě. Je dost možné, že jsme 

nějaký aspekt nebo hledisko nezahrnuli, ale právě v takových situacích projevíte svou profesionalitu.  

Pokyny jsme rozdělili do několika skupin: 

1) Prostředí – Jen stěží bychom mohli říci, která skupina faktorů je pro školení nejvýznamnější, ale 
prostředí je bezesporu jedním z nich. Kurz je sice koncipován tak, aby probíhal online, ale 
předpokládáme, že jen s malým množstvím bývalých vězňů se budeme moci spojit prostřednictvím 
online pozvánky. Z toho důvodu je důležité místo prvního kontaktu i to, jakým způsobem bude 
školení nabízeno. Využívejte známá prostředí – kanceláře sociálních kurátorů či pracovníků 
sociálních služeb, kulturní střediska v místě bydliště, náboženské komunity, a nezapomeňte využít 
podpůrného pracovníka. V opačném případě hrozí, že se vám dostane negativní odezvy. Prostředí 
samo o sobě může vyvolat negativní odezvu, v prvních lekcích školení budou posluchači určitě 
potřebovat digitální podporu, jak co se týče vybavení, tak způsobu používání. Řada z nich bude 
pracovat na počítačích, tabletech či s chytrými telefony poprvé. Pokud nemáte potřebný prostor či 
vybavení, kde skupinové aktivity pořádat, poohlédněte se po obecních prostorech, řada škol nabízí 
na základě dohody své počítačové třídy k využití o víkendech nebo o prázdninách. Pokud je to 
možné, můžete pozvat i příbuzné školených osob, kteří poslouží jako podpora. 

2) Počet osob - online verze školení znamená, že školení bude individuální, avšak lepších výsledků se 
často dosahuje při práci v malých skupinkách stejné úrovně, kde lze použít jiné typy cvičení. Učení 
ve skupinách vrstevníků je též dvojsečné. Pokud vezmeme v úvahu, že hlavním etnikem cílové 
skupiny jsou Romové, je možné, že vzniknou konfliktní situace z důvodu konkurence v samotné 
výuce, případně na základě minulosti nebo z etnického důvodu. Během pilotního testování se 
objevil i genderový problém, a to jak co se týče složení skupin, tak i učitelů vůči druhému pohlaví. 
Pokud je to možné, doporučujeme seznámit se prostřednictvím sociálních kurátorů nebo sociální 
služby s minulostí, s tresty a s okolním prostředím (domov, okolí, práce) školených osob. Mohou 
vás ochránit před chybami a zároveň vám mohou poskytnout další možnosti pro výuku. 

3) Doba trvání – doba realizace je určena podle ochoty a schopnosti účastníků. Z těchto důvodů může 
dojít k úpravě připraveného harmonogramu, což je však cena za úspěšnou práci s touto cílovou 
skupinou. Buďte flexibilní s výběrem doby pro školení, zejména v případě pracujících osob, ne vždy 
se k nim na pracovišti chovají tolerantně, ale bylo by vhodné zaměstnavateli oznámit, že se daný 
bývalý vězeň bude účastnit školení.  

4) Zdroje -během pilotního testování byla použita papírová i online verze. Obrovským problémem je 
negramotnost většiny bývalých vězňů – více než 50 %. To způsobuje problémy se čtením a výukou 
teorie. V takovém případě doporučujeme, aby školení probíhalo v domácím prostředí s pomocí 
rodinných příslušníků. Ti mohou přečíst obsah a sami tak získat nové znalosti. Vždy začínejte 
školení modulem o IKT a zdůrazněte přínosy digitálních znalostí v každodenním životě, což nejsou 
pouze sociální sítě a poslouchání hudby či sledování filmů. Ale abyste i toto mohli dělat maximálně 
efektivně, je nutné mít určité dovednosti. Buďte trpěliví, zejména se studenty staršího věku. Ale 
zároveň buďte důslední, pomáhejte jim psát e-maily, vytvářet životopisy a vytvářet profily ve 
vyhledávačích pracovních míst. Výsledky můžete získat již během školení, což poslouží jako dobrý 
příklad a bude to motivovat k pokračování ve školení. Pokud školení provádíte osobní formou nebo 
hybridně (hybridně ve smyslu používání online zdrojů ve školicím prostředí), můžete využít další 
školicí techniky k vizuálnímu předání obsahu nějaké části látky, zejména u modulů, jako je 
komunikace, zvládání stresu, time management a samozřejmě IKT.  



 

 

    

 
  

Po podpoře – nezávisí na tom, kolik modulů můžete učit, ale je důležité zajistit důsledné přizpůsobení 

teorie, vytváření praktických dovedností a jejich aplikaci. Pokud se vám prostřednictvím zprostředkovatelů 

dostane kategorického odmítnutí, snažte se získat zpětnou vazbu, jaké jsou pro to důvody. Jejich 

odstraněním se vám možná podaří účastníky znovu aktivně zapojit. Úspěch vzdělávání této cílové skupiny 

je podmíněn flexibilitou, empatií pro jejich problémy a podporou. Jednou z možností je mentoring, který 

může mít různé formy: přímá podpora, jako je podpora při hledání práce či zdravotní nebo psychologická 

pomoc. Nepřímá – mediátory můžete využít také jako mentory v samotné podstatě jejich práce. Zvláštní 

pozornost můžete zaměřit na rodinné příslušníky, kteří mohou být nejefektivnější podporou v pokračování 

školení s dalšími moduly, rodinnou terapií s pomocí sociálních služeb i prevencí prostřednictvím 

podmíněných trestů. Nepodceňujte možnosti úřadů práce. Cílová skupina se obvykle vzhledem k tomu, 

jaký má status vzdělání a společenský status, překrývá se skupinou trvale nezaměstnaných, kteří mají 

speciální status. 

4. Inkluzivní vzdělávací parametry (cvičení) a 

interaktivní pedagogické přístupy s inkluzivními 

vzdělávacími parametry a interaktivními 

pedagogickými přístupy a poradenské dovednosti 

pro školitele k překonání potíží během kurzů 
V tomto oddíle naleznete pracovní modely jednotlivých partnerských zemí k úspěšným vzdělávacím 

iniciativám a aktivitám. Z důvodu přehlednosti a porovnání jsou uvedeny v tabulkách a je 

přihlédnuto k bodům uvedeným v předchozím oddílu, které mají vliv na začlenění cílové skupiny – 

místo, doba trvání, cíle a popis aktivit, materiály potřebné k realizaci, doporučení pro školitele ze 

zcela praktického pohledu a zpětná vazba od všech zapojených subjektů. V hlavičce je uveden stát, 

odkud jsou příklady převzaté, a můžete jednotlivé body kombinovat s přihlédnutím k místním 

právním předpisům.  

4.1 CSI, Kypr 

Název Komunita pro léčbu závislostí Ayia Skepi 

Místo 1. Poradenská stanice v oblasti Aglantzia 

2. Penzion pro opětovné začlenění, vesnice Filani 

Doba trvání 12 – měsíců  

Vzdělávací cíle Každodenní činnosti jako doplnění k terapiím a skupinové práci včetně 

ekologického zemědělství, balení, zavlažování, vaření, práce na zahradě a 

sportování. 

Popis  Ayia Skepi je člen evropské federace terapeutických společenství a pracuje podle 
kognitivně behaviorálního psychoterapeutického modelu. Členové společenství 

během svého pobytu získávají dovednosti, které jsou potřebné ke zvládání 
emočních problémů, léčení traumatických zážitků a získání nové totožnosti 

zdravého a funkčního člena společnosti. Práce a vytváření vztahů jsou nedílnou 
součástí léčby, neboť podporují budoucí možnosti zaměstnání léčených jedinců. 



 

 

    

 
  

Mezi každodenní činnosti doplňující terapie a skupiny patří ekologické 
zemědělství, balení, nakládání, vaření, práce na zahradě a sportování. K Ayia 

Skepi se můžete připojit třemi způsoby, první je dobrovolný zatelefonováním na 
stanici, druhý je, pokud je daná osoba ve výkonu trestu a má za sebou již 1/3, a 

třetí je prostřednictvím poradního výboru, tj. u osob, které byly odsouzeny 
k trestu odnětí svobody za nelegální držení či užívání drog, soudce může 

rozhodnout, zda je vhodnější umístění do uzavřeného společenství namísto 
věznice. Poslední možnost je ve spolupráci s kanceláří státního zástupce a 

ústřední vězeňskou službou Kypru. 

Podpůrné 

materiály 

Podle témat aktivit.  

Tipy pro 

školitele 

Účastníci jsou nejprve rozděleni do skupin a mají provést určité aktivity, aby 
mohli být přijati do 12měsíčního programu ve vesnici Filani. Lidé navštěvují 

jednotlivé kurzy, účastní se různých programů, které jim vyplňují volný čas, a 
musí dodržovat určená pravidla. Jediné finanční prostředky jsou od kláštera 

Machairas, ale účastníci programu mají i tak k dispozici celou řadu aktivit, pečou 
vlastní organické pečivo, mají vejce z volného chovu a zeleninu bio kvality. Dále 

dováží a balí potraviny, jako jsou těstoviny, sušené ovoce, koření, ořechy, 
pomazánky, sirupy a další. Tyto výrobky distribuují prostřednictvím 

internetového obchodu. Ayia Skepi je také výhradním distributorem několika 
mezinárodních značek přírodních a bio produktů v kyperských supermarketech. 

Zpětná vazba Ředitel ústřední věznice vysvětluje, že 62 % vězňů, kteří absolvovali program v 
Ayia Skepi, je nyní zapojeno ve společnosti, pracují, studují, a část z nich dále 
pracuje v programu Ayia Skep. Program je již nyní velmi úspěšný, zájem o něj 

projevují i lidé z jiných zemí a zapojují se do něj. 

Reference:  

https://www.facebook.com/agiaskepibio  

https://www.agiaskepi.org/reintegration-el  

https://www.agiaskepi.org/induction-el  

https://www.agiaskepi.com/  

 

4.2. K&C Ltd, Bulharsko 

Název Víkendové a prázdninové elektronické kurzy 

Místo Školní třídy pro IKT, neformální vzdělávací střediska, herní kluby, komunitní 
centra a další obecní či soukromá místa s vhodným vybavením a přístupem 

k internetu 

Doba trvání Podle úrovně skupiny dvě až čtyři hodiny s přestávkami 

Vzdělávací cíle Zlepšování dovedností IKT a elektronických dovedností 

Popis  Různé vzdělávací, sociální, obecní a státní organizace s dobře vybavenými třídami 
pro školení a využívání IKT. Ve většině případů jsou o víkendech prázdné (s 

výjimkou herních místností) a v případě formálních vzdělávacích organizací jsou 

https://www.facebook.com/agiaskepibio
https://www.agiaskepi.org/reintegration-el
https://www.agiaskepi.org/induction-el
https://www.agiaskepi.com/


 

 

    

 
  

volné i během prázdnin. V rámci jednoho víkendu lze uspořádat několik školení 
pro účastníky různých úrovní, k různým tématům, v různých časech tak, aby se co 
největší počet osob mohl zapojit v čase, kdy se jim to hodí. Před zahájením výuky 
se vyhlásí pravidla, která jsou pro všechny povinná, cílová skupina je na pravidla 

zvyklá a pomůže to dosažení vzdělávacích cílů. Využívají se prvky či cvičení 
z dalších modulů či školení, ale vybírejte je pečlivě, aby během školení nedošlo 

k urážkám či ke konfliktům. Taktně podporujte, chvalte, ale zadávejte také krátké 
domácí úkoly, které, pokud účastníci nemají k dispozici vybavení, mohou být 

vypracovány o přestávkách. Pokud se domníváte, že je úroveň dostatečně 
vysoká, používejte ke komunikaci a podpoře různé komunikační platformy 

jakožto krok k online výuce. 

Podpůrné 
materiály 

Počítače/tablety/notebooky/chytré telefony, internet, periferní zařízení (podle 
tématu vzdělávacího kurzu) 

Tipy pro 
školitele 

Vyberte skupinu s účastníky, kteří mají stejné dovednosti IKT, případně přizvěte 
podpůrné osoby. 

Používejte běžné operační systémy (nemusí to být nutně Windows na počítači a 
Android na chytrých telefonech) v rodném jazyce. Snažte se zapojit podpůrné 
osoby pro každého účastníka, což zajistí udržitelnou práci na aktivitách i mimo 
hodiny, a tudíž i konečný výsledek. Tento osvědčený postup je vhodný zejména 

pro úvodní školení IKT a získání základních dovedností, ale pro zranitelné skupiny, 
které mají finanční omezení a chybí jim vybavení, je vhodný po celou dobu 

školení. 

Zpětná vazba Velmi pozitivní zpětná vazba s dobrou organizací a interakcí mezi různými 
organizacemi. V pokročilejší fázi mohou být přizváni zástupci úřadů práce, lze 

pořádat školení ke konkrétním tématům - WORD, EXCEL a další aplikace, které 
jsou pro cílovou skupinu zajímavé. Má silný socializační efekt při návštěvách 

rodiny i při učení mezi vrstevníky se vzájemnou pomocí. 

 

4.3. PRISM, Itálie 

Název Umělecký trh vězňů 

Místo 
Třídy umělecké školy, neformální vzdělávací centra, komunitní centra a další obecní 

či soukromá místa 

Doba 
trvání 

Umělecká tvorba: v závislosti na dostupnosti materiálu ve věznici  
Umělecký trh: dvě až tři hodiny denně 

Vzdělávací 
cíle 

- Podpora tvořivosti; - Zlepšení sociálních a komunikačních dovedností 
(představování práce externím osobám)  

Popis  

Vyjadřování emocí je jednodušší prostřednictvím umění: pořádání uměleckého trhu 
tedy může podpořit potlačenou tvořivost vězňů. Pořádání uměleckého trhu jim navíc 
dává nový účel, který – bez ohledu na výsledek – může vězňům či bývalým vězňům 
zprostředkovat kontakt s lidmi z „vnějšího světa“ mimo vězení a zároveň zlepšit 
dovednosti týkající se meziosobních vztahů.  
Postup je tudíž rozdělen do dvou kroků: 

● Uspořádání uměleckého kurzu a/nebo zadání tématu; vězni mají čas na 
přípravu výrobku na trh. Kurz by měl být přístupný pro každého zájemce. 

● Uspořádání uměleckého trhu v jakékoli organizaci, která je k dispozici (školy, 
veterinární kliniky, obecní prostory atd.), případně o víkendu. Umělecká díla 
se mohou prodávat s tím, že výtěžek bude určen pro věznice, nebo darovat 
charitativním organizacím. 



 

 

    

 
  

Příkladů, jak „umělecký trh“ funguje v různých částech světa, je celá řada1.  

Podpůrné 
materiály 

Pro kurz: papírnické potřeby, keramika atd.  
(podle toho, jaké materiály jsou ve věznici k dispozici) 

Pro trh: jednoduchá sada stolů, na které se umělecká díla vystaví 

Tipy pro 
školitele 

Zapojení do jakéhokoli druhu umělecké práce nabízí vězňům či bývalým vězňům 
mnohem víc než pouze relaxaci a vzdělání. Vyrábění uměleckých děl může být 
významným krokem v jejich návratu k běžnému životu, zároveň jim poskytuje prostor 
k osobnímu rozvoji a pozitivním způsobem rámuje jejich identitu. Zásadní je taktická 
podpora, časté chválení snahy a příprava krátkých domácích úkolů.  

Zpětná 
vazba 

Zpětná vazba z takové formy práce bývá většinou velmi pozitivní pro vězně (díky 
kontaktu s jinými lidmi a rozvoji vlastní odpovědnosti), tak pro veřejnost – naděje na 
odbourání stigmatu. 

 

4.4. Romodrom o.p.s., Česká republika 

Název Program mentoringu 

Místo 
Věznice Heřmanice, Ostrov, Světlá nad Sázavou, Příbram, Oráčov a celá Česká 

republika (v místech návratu klientů do běžného života po propuštění) 

Doba 
trvání 

1. 11. 2021 – 30. 4. 2024 

Vzdělávací 
cíle 

Bylo osloveno 12 mentorů k práci na školení v rozsahu 24 hodin + 8 hodin 
samostudia. Školení úspěšně dokončí minimálně 8 mentorů, kteří budou použiti v 

praxi. V průběhu projektu je zajištěn jejich další profesní rozvoj. 

Popis  

V rámci projektu se vypracuje metodologie Programu mentoringu, která je ověřena 
v praxi, což poslouží k dalšímu praktickému využití. Je proškoleno 8 mentorů, ti 
budou mít podporu a školení v rámci celého projektu. Mentoři poskytují podporu 
klientům pod vedením profesionálních poradců. Projekt přenáší příklady osvědčené 
praxe v oblasti mentoringu z norské organizace Wayback do podmínek v České 
republice. 

Práce s cílovou skupinou probíhá v úzké spolupráci s týmem projektu, zaměstnanci 
vězeňské služby a s dalšími subjekty zapojenými do péče o propuštěné vězně v České 
republice. Spolupráce s klienty začíná ve vězení a podpora plynně navazuje po jejich 
propuštění. Aktivity jsou zaměřeny na řešení hlavních oblastí s prokazatelným 
dopadem na úspěch začlenění a míru recidivy po propuštění z vězení. 

Výuková 
metoda 

Mentoři získali školení přímo od poradců a mentorů, byl jim představen systém 
podpory a metody práce. Jedná se o skupinovou aktivitu. Každý mentor je po 

základním školení pod dohledem.  

Tipy pro 
školitele 

Osoby pro Program mentoringu jsou předem vybrané. Jedná se o velmi motivované 
jedince, kteří tuto příležitost považují za významnou. Tato skutečnost – vysoká 
motivace – přispívá k jednoduššímu a hladšímu procesu učení.  

Zpětná 
vazba 

Hlavním přínosem programu je, že dané osoby získají novou příležitost a vytěží ze 
zkušenosti, na kterou se pohlíží jako na negativní. Jsou nápomocní jiným lidem se 
stejnou zkušeností a jsou pro ně důvěryhodnější. Navíc mohou lépe chápat a řešit 

 
1 



 

 

    

 
  

skutečné problémy, s nimiž se tyto osoby potýkají. Zvyšují si tím sebedůvěru a 
získávají cenné zkušenosti v návaznosti na vzdělání a následnou praxi.  

 

Zdroj:  

www.rubikoncentrum.cz (https://www.rubikoncentrum.cz/dalsi-projekty/with-a-mentor-through-rubikon-

implementation-of-the-mentoring-program/?swcfpc=1) 

Rozhovor s jedním z mentorů 

4.5. EUC, Kypr 

Název Opětovné začlenění do společenského a pracovního života 

Místo Kulturní středisko obce Strovolos 

Doba trvání Pilotní program  

Organizátor Sdružení pro ochranu práv vězňů a podporu propuštěných osob 

Vzdělávací cíle Každodenní činnosti jako doplnění k terapiím a skupinovým aktivitám včetně 
ekologického zemědělství, balení, zavlažování, vaření, práce na zahradě a 

sportování. 

Popis  Program opětovného začlenění do společenského a pracovního života je zaměřen 
na pomoc lidem s problémy, kterým čelí při opětovném návratu do společnosti, 
formou posílení jejich aktivního a produktivního zapojení. Důvodem vytvoření 

programu jsou každodenní problémy těchto osob i jejich rodin, s nimiž se 
setkávají po propuštění. Účelem programu je podpořit jejich snahy o co nejlepší 

společenské a pracovní zapojení. Program bude zaměřen na 4 hlavní pilíře: 

● Zapojení do pracovního trhu 
● Psychosociální podpora 

● Právní poradenství 
● Finanční podpora 

Konzultace se konají každé pondělí od 9:00 do 14:00 hodin na základě 
předchozího objednání. 

Podpůrné 
materiály 

Nejsou uvedeny 

Tipy pro 
školitele 

Malé skupinky po 3-5 či školení 1-1 

Zpětná vazba Stále ve fázi pilotního programu z důvodu pandemie covid-19 atd.  

 

4.6. Prolepsis, Řecko 

Název Možnosti zvýšení dovedností odsouzených (Convicts Up-skilling Pathways, CUP) 

Místo Třídy vězeňských škol, další výukové prostory a komunitní centra  

Doba trvání Podle úrovně skupiny a zvolených modulů, mezi 2 a 8 hodinami 

Vzdělávací cíle CUP je 36měsíční program financovaný z programu Erasmus+. Jeho cílem je 
podpořit střednědobou až dlouhodobou zaměstnanost a opětovné začlenění do 
společnosti 210 účastníků a účastnic ze šesti evropských věznic v Itálii, Řecku, na 
Kypru a v Nizozemsku prostřednictvím navržení a realizace inovativních 

http://www.rubikoncentrum.cz/
https://www.rubikoncentrum.cz/dalsi-projekty/with-a-mentor-through-rubikon-implementation-of-the-mentoring-program/?swcfpc=1
https://www.rubikoncentrum.cz/dalsi-projekty/with-a-mentor-through-rubikon-implementation-of-the-mentoring-program/?swcfpc=1


 

 

    

 
  

vzdělávacích a monitorovacích nástrojů. Tyto nástroje určené k širšímu použití 
podpoří cíl programu CUP rozšířit dopad z místní úrovně na úroveň celostátní a 
evropskou, a zároveň přispějí ke změně přístupu k vězeňskému vzdělávání. 
 

Popis  Na konci projektu budou k dispozici tyto výsledky:  

1. Školicí moduly zaměřené na podporu střednědobé až dlouhodobé 
zaměstnanosti vězňů a bývalých vězňů. 

2. Rozvoj souboru hodnocení k použití pro vězeňskou správu a organizace 
občanské společnosti pro měření pokroku a dopadu dalších opatření. 

3. Rozvoj podpůrné strategie „Call to Action“ zaměřené na osoby 
s rozhodovací pravomocí a osoby usilující o odstranění stigmatizace a 
podporu začlenění do společnosti účastníků projektu. 

 

Podpůrné 
materiály 

Počítače/tablety/notebooky/chytré telefony, internet, periferní zařízení (podle 
tématu vzdělávacího kurzu) 

Tipy pro 
školitele 

Školitelé mohou vzdělávací nástroje využít k vytvoření komunitního kruhu ve 
vězení. To účastníkům umožní budovat silné vztahy v rámci komunity, budovat 
důvěru, pozitivní cítění a pocit sounáležitosti. Díky obsahu školení účastníci získají 
informace o restorativní justici, proberou potřeby obětí a naučí se přijmout 
osobní odpovědnost a aktivně naslouchat.  
 
Školitelé mohou také využít nástroje nazvaného „kruhy smíření“, jejichž cílem je 
podporovat porozumění a spolupráci v rámci vzájemného respektování, rovnosti 
a důstojnosti. Tímto nástrojem se účastníci učí technikám komunikace a smírným 
nenásilným způsobům zvládání a řešení konfliktů. Nácvik těchto dovedností 
pomůže účastníkům začlenit se do společnosti a vyhnout se recidivě. V průběhu 
sezení sedí skupina účastníků a proškolený ochránce v kruhu, který symbolizuje 
rovnost, tak, aby na sebe všichni účastníci viděli. Hlavním cílem je, aby se 
účastníci vzájemně sblížili. Všichni účastníci sedí v kruhu a diskutují o hlavním 
tématu, konkrétně: „Kdo jsem?“. Ochránce kruhu pomáhá s hladkým průběhem 
diskuze a podporuje účastníky, aby hovořili o sobě, o svých pocitech a 
myšlenkách. Někteří účastníci takto o sobě mluvili poprvé a uváděli, že cítili sílu, 
větší sebeuvědomění i dojetí z myšlenek a zkušeností ostatních.  

Zpětná vazba Účastníci, kteří prošli tímto školením, uváděli, že dovednosti, které ve vězení 
získali, pro ně byly velmi cenné k zajištění hladkého zapojení do společnosti. Dále 
hovořili o tom, jak jejich životy ovlivňuje stigmatizace a jak je důležité převzít 
iniciativu za svůj život tím, že změní své myšlení a pomohou ostatním na jejich 
cestě. Například jeden účastník z Nizozemska uvedl, že díky školení a podpoře, 
které se mu ve vězení dostalo, začal podnikat, aby podpořil zaměstnání bývalých 
vězňů. Nyní je úspěšným podnikatelem a bojuje za zaměstnávání a opětovné 
začleňování bývalých vězňů. 

 

Zdroj:  

https://www.cup-project.eu/en/ 

4.7. XENIOS POLIS, Řecko 

https://www.cup-project.eu/en/


 

 

    

 
  

Název 

„Evropský projekt CUP – Možnosti zvýšení dovedností odsouzených (Convicts 
Upskilling Pathways) (Referenční číslo projektu: 2019-1-IT02-KA204-063162)“- 
EPANODOS, právní subjekt soukromého práva pro začlenění bývalých vězňů do 

společnosti provozovaný pod dohledem Ministerstva pro ochranu obyvatel Řecka. 

Místo 

Projekt byl vytvořen a realizován v rámci 7 partnerů (Fondazione Casa di Carità Arti e 
Mestierionlus, Casa Circondariale Lorusso e Cutugno Torino, Fondazione Emanuela 

Zancanonlus, občanská nezisková organizace Human Rights 360, EPANODOS pro 
začleňování bývalých vězňů do společnosti, European University Cyprus, 

Ministerstvo spravedlnosti a veřejného pořádku na Kypru, PIVught and Tirantes) ze 4 
států: Itálie, Nizozemsko, Řecko a Kypr 

(Vedoucí organizace: Fondazione Compagnia di San Paolo/Itálie) 

Doba 
trvání 

36 měsíců (srpen 2019 - srpen 2022) 

Vzdělávací 
cíle 

1. Vytvořit efektivní vzdělávací moduly, které bude možné opětovně použít, se 
zaměřením na podporu kompetencí a střednědobé až dlouhodobé zaměstnanosti 
vězňů a bývalých vězňů. Projekt CUP klade specifický důraz na měkké dovednosti, 
které zaměstnavatelé určí jako hlavní kritéria výběru při nabírání zaměstnanců. 
2. Podporovat kulturu hodnocení. V rámci projektu CUP byla vytvořena hodnoticí sada 
k využití pro vězeňskou správu a organizace občanské společnosti pro měření pokroku 
a dopadu přijatých opatření.  
3. Vytvořit podpůrnou strategii „Call to Action“ zaměřenou na osoby s rozhodovací 
pravomocí a další zapojené subjekty s cílem změnit postoj ke vzdělávání ve vězení a 
informovat o zaměstnanosti a začleňování vězňů a bývalých vězňů do společnosti na 
národní i mezinárodní úrovni. 

Popis  

Cílem projektu Možnosti zvýšení dovedností odsouzených (Convicts Up-skilling 
Pathways, CUP) je podpořit střednědobou až dlouhodobou zaměstnanost a opětovné 
začlenění do společnosti 210 účastníků a účastnic ze šesti evropských věznic v Itálii, 
Řecku, na Kypru a v Nizozemsku. 
Během 36 měsíců realizace projektu CUP byly vypracovány a testovány vzdělávací 
moduly na základě technických dovedností se zapojením měkkých a základních 
dovedností a monitorovacích nástrojů. Tyto nastavitelné nástroje umožnily rozšířit 
dopad projektu z místní úrovně na úroveň národní a evropskou a dále změnit postoj 
ke vzdělání ve vězení. 

Podpůrné 
materiály 

-Vzdělávací moduly 
- Video výukový materiál, výukový materiál v textovém formátu 

Tipy pro 
školitele 

Školitelé si vybudovali lepší vztah s účastníky školení na základě 

inkluzivních vzdělávacích parametrů a interaktivních pedagogických 

metod.  

Zpětná 
vazba 

Zpětná vazba z takové zkušenosti bývá obvykle velmi pozitivní od školitelů i od 
ostatních účastníků. Z praktického pohledu může být projekt RECHANCE obohacen o 
výsledky ze závěrů projektu CUP. Oba projekty pak mohou v rámci dalšího kroku a 
na základě společné realizace a dalšího šíření vytvářet novou myšlenku, která 
podpoří vznik nových evropských projektů. 

Reference https://www.cup-project.eu/en/  

 

4.8. SRC, Irsko 

https://www.cup-project.eu/en/


 

 

    

 
  

 
Zdroj obrázku: https://deonach.ie/ 

Název Deonach (Probační program Tallaght) 

Místo Tallaght, Co Dublin 

Doba 
trvání 

1995 – současnost  

Vzdělávací 
cíle 

● Vytvořit programy podpory a včasného zásahu, které účastníkům 
umožní lépe poznat, jaký vliv má jejich přestupek na oběti, na 
komunitu i na ně samotné 

● Vytvořit a spustit odpovídající vzdělávací a školicí programy a sociální 
podniky, které budou samoudržitelně financované a budou vytvářet 
příležitosti pro zaměstnání, další smysluplné činnosti a opětovné 
začlenění do společnosti 

● Provádět napravovací a rehabilitační programy k zapojení komunity a 
opětovnému začlenění 

● Vytvářet a podporovat strategická partnerství umožňující efektivnější 
a účinnější využití zdrojů a příležitosti dosáhnout kýženého účelu 

Popis  

Deonach je dobrovolná občanská organizace, která pracuje s osobami 
ohroženými recidivou, a je zaměřena na školení, vzdělávání a zaměstnávání. 
Organizace usiluje o vymezení hranic, které bývalým vězňům mohou bránit 
v pokroku při zahájení vzdělání a/nebo nástupu do práce. 

Organizace je spravedlivý projekt pracující s osobami ze všech rizikových 
prostředí, kde hrozí recidiva. Organizace pracuje s osobami, které mají 
záznam v trestním rejstříku, respektuje jejich vrozené schopnosti a životní 
zkušenosti a podporuje je při určení a řešení jejich přestupků. Cílem je snížení 
pravidelnosti a rozsahu jejich přečinů a pomoc s jejich přeměnou 
k bezpečnému a prosperujícímu životu v jejich komunitě.  

Deonach se domnívá, že její vzdělávací program je specifický, co se týče 
rozsahu podpory pro jeho účastníky, která zahrnuje podporu pro vězně 
ženského pohlaví, rodiny vězňů i zapojení celého společenství spolu se 
vzděláním a školením pro bývalé vězně a jejich rodiny.  

Většina kurzů pro bývalé vězně se zaměřuje na získání základních dovedností, 
jako je čtení, psaní, matematická gramotnost a počítačové dovednosti, ale 
v rámci projektu je k dispozici celá řada dalších možností vzdělání, jako je 
zahradnictví, vaření, péče o sebe, duševní zdraví a rodičovství. Některé z nich 
jsou velmi cennými dovednostmi, které bývalí vězni neměli možnost získat, a 



 

 

    

 
  

dále zde jsou zajímavá témata, která lze dále využít, jako je hudba a fyzická 
kondice. 

Výuková 
metoda 

Vzdělávací program nabízí řadu různých metod a programů tak, aby byl 
vhodný pro všechny studenty a situace. Součástí jsou venkovní vzdělávací 
programy, sportovní aktivity a kulturní výlety. Osnovy se zaměřují na 
budování matematické gramotnosti, čtení, psaní a využívání zdrojů. Program 
zahrnuje také „Terapeutický podpůrný program“, jehož cílem je poskytnout 
účastníkům podporu při řešení důvodů, proč spáchali přestupek, a dále jim 
pozitivním přístupem pomoci učinit pokrok v oblastech, kde je zapotřebí více 
podpory a vedení. 

Tipy pro 
školitele 

Programy jsou poskytovány spolu s terapeutickou podporou bývalých vězňů. 
Je to skvělý nápad, protože bývalí vězni mohou získat vhled do celého 
myšlenkového procesu a rozhodování, které stojí za jejich emocemi, ale 
zároveň se nejedná o hlavní záměr účasti v projektu. Pro školitele to má velkou 
hodnotu, protože jim to poskytuje skvělý příklad, jak bývalé vězně podpořit 
v kritickém myšlení o jejich rozhodování, aniž by na ně vyvíjeli nějaký nátlak. 

Zpětná 
vazba 

(přínosy) 

Možnost různých typů podpory včetně vzdělání bývalých vězňů je velmi cenná 
jak pro společnost, tak pro bývalé vězně. Podpora poskytnutá rodinám vězňů, 
zajišťuje cenné rady a příležitosti pro osoby, které by jinak žádné pozitivní 
vyhlídky neměly.  

Poskytnuté vzdělání popsal jeden mladý bývalý vězeň, který si přál zůstat 
v anonymitě, tímto způsobem: 

„Cítím se v bezpečí. Myslel jsem si, že to bude úplně jiné, než jaké to ve 
skutečnosti je. Jsou velmi milí a mají na vás čas. Udělal jsem chybu. Stydím se 

za to, ale cítím, že nyní můžu udělat něco dobrého. Chci získat stálou práci. 
Chci mít dobrý život.“ (Deonach, 2022). 

 

Zdroj: https://deonach.ie/  

4.9. SRC, Irsko 

https://deonach.ie/


 

 

    

 
  

 
Zdroj obrázku: http://pathwayscentre.ie/index.html 

Název Pathways Centre 

Místo Rotunda, Dublin 1, Co Dublin 

Doba 
trvání 

1996 – současnost 

Vzdělávací 
cíle 

● Zajistit trvalou podporu vzdělání bývalým vězňům a vězňům před 
propuštěním  

● Stavět na zkušenostech bývalých vězňů a vytvářet nové zkušenosti, 
zvyšovat gramotnost, matematickou gramotnost a sociální dovednosti 

● Poskytovat při vzdělání podporu v oblasti duševního zdraví tak, aby se 
omezilo riziko recidivy 

Popis  

Pathways Centre je iniciativa aktivní pomoci Rady pro vzdělání a školení 
města Dublin. Nabízí vzdělání bývalým vězňům v kritickém období po 
propuštění. Pathways Centre má k dispozici plně kvalifikované učitele a 
poradce. Vítá mezi sebe bývalé vězně i vězně před propuštěním. Kurzy je 
možné navštěvovat prezenčně či online a bývalým vězňům poskytují 
důležité dovednosti, ale i zajímavé kurzy, na jejichž základě si vězni mohou 
vytvořit koníčky či zájmy. 

Školení a kurzy jsou různého typu, mimo jiné se zaměřením na tato témata: 

● Zdraví a fyzická kondice 
● Pracovní dovednosti 
● Tvůrčí dovednosti 
● Vaření 
● Anglický jazyk 
● Čtení a psaní 
● Matematika 
● Počítače 



 

 

    

 
  

Vzdělání je nabízeno bývalým vězňům i jejich rodinám. Tyto příležitosti jsou 
v dané oblasti, kde je vysoká míra násilností, velmi ceněné. Projekt sídlí 
poblíž největší věznice v Irsku – Mountjoy Prison – a nabízí obrovskou 
podporu vězňům před propuštěním i těm, kteří chtějí začít žít nový život. 
Nabízí jim příležitost zlepšit dovednosti běžného života i příležitost získat 
práci. 

Výuková 
metoda 

Co Pathways Centre bývalým vězňům poskytuje: 
1. Skupinovou práci s podporou 
2. Vzdělávací programy a aktivity 
3. Řízené poradenství 
4. Osobní poradenství v případě závislostí 

Tipy pro 
školitele 

Programy, které Pathways Centre nabízí, zahrnují vzdělání s emoční 
podporou. Poskytnutí těchto materiálů a příležitostí bývalým vězňům i 
vězňům před propuštěním je zásadní pro úspěch celého programu. 
Poskytované dovednosti jsou optimálním souborem dovedností, které 
bývalí vězni vyhledávají, včetně základních dovedností, jako je 
gramotnost, matematická gramotnost, práce na počítači a fyzická 
kondice. 

Zpětná 
vazba 

(přínosy) 

Řada účastníků se vyjádřila k vysoce ceněným službám, kterých se jim 
od Pathways Centre dostalo. Přínosy pro účastníky jsou vysoce cenné, 
neboť zvyšují jejich příležitosti, umožňují jim získat nové dovednosti a 
začít nový život po propuštění. 

 

Zdroj: http://pathwayscentre.ie/index.html  

 

 

5. Výukové metodologie – vypracované a testované 

podpůrné a vzdělávací scénáře vycházející ze 

skutečných příkladů 
Milí čtenáři, v tomto materiálu, nazývaném metodologie, vám představíme práci různých odborníků 
v oblasti tvorby, testování, úpravy výsledků projektu tak, aby to bylo maximálně užitečné pro cílovou 

skupinu - bývalé vězně při návratu do společnosti a na trh práce. 

Metodologie zcela jistě není ten nejpřesnější výraz, budeme hovořit o výzvách a o tom, jak 

byly v Bulharsku zcela či zčásti překonány. Doufáme, že pro odborníky, kteří s touto cílovou 

skupinou pracují či které téma zpracovávané v rámci projektu zajímá, budou následující 
informace užitečné a praktické. 

 
5.1  PRISM, Itálie 

 

ÚVOD 

Tento oddíl se zabývá skutečnou situací vězně, u něhož se projevuje vnitřní odrazení 

v návaznosti na osobní komunikaci s mentorem. Na první straně naleznete Popis situace spolu 

http://pathwayscentre.ie/index.html


 

 

    

 
  

s 5 otázkami a třemi možnými scénáři, každý z nich by bylo možné v dané situaci použít. Na 

další straně je každý scénář definován a vysvětlen s možnými následky.  

JAK POUŽÍVAT 

Nejprve je třeba projít všechny scénáře a zvolit, co by daná osoba v dané situaci udělala. Poté 

doporučujeme zkontrolovat správnou odpověď na následující straně. 

TIPY PRO ŠKOLITELE 

Bez ohledu na scénář či na konkrétní volbu je třeba zvážit řadu překážek – zejména 

v případě vězení či pokud daná osoba trpí posttraumatickou stresovou poruchou. Pokud 

se ocitnete v situaci, která je nečekaná a zároveň složitá (například pokud se daná osoba 

najednou zcela otevře a začne hovořit o svém soukromí), je nutné před zaujetím stanoviska 

zvážit tato hlediska: 

▪ Pohlaví 

Pokud mluvíte s vězněm/bývalým vězněm, zamyslete se vždy, do jaké míry je 

komunikace ovlivněna vaším pohlavím. Ve většině věznic jsou osoby stejného 

pohlaví, a vězni tedy mají s opačným pohlavím jen omezený kontakt, což může 

mít za následek nedostatečnou toleranci, nesmělost nebo nepříjemné pocity, 

když s vámi – jakožto s osobou opačného pohlaví - hovoří. Pokud je to možné, 

pozvěte si na pomoc policistu (nebo kolegu), který je stejného pohlaví jako daný 

vězeň. 

▪ Neochota spolupracovat 

Odpovědi jedinců se mohou značně lišit. Život ve věznicích zcela jistě nenahrává 

otevřenosti a důvěřování ostatním, a proto by školitel měl vzít v úvahu, že vězeň 

může být zcela nepřístupný jakékoli spolupráci. V takovém případě je potřeba 

respektovat hranice druhé osoby: všechny možnosti racionálně představte, ale 

nenaléhejte. 

▪ Neočekávané násilné chování 

Posledním hlediskem, které je třeba vzít v úvahu při práci ve vězení, je možnost 

násilného (fyzického nebo psychického) chování těchto osob. Pokud by se 

objevilo, je třeba okamžitě slovně zastavit a okamžitě zavolat nejbližší policejní 

službu.  

Podrobnější informace o různých problémech týkajících se komunikace jsou k dispozici 

v modulu projektu RECHANCE „Komunikace“; podrobnější informace jak překonat pocit 

stigmatizace jsou k dispozici v modulech projektu RECHANCE „Podpora zdraví a stigma“ a 

„Sebedůvěra“. 

 

 

SCÉNÁŘ – Vězenkyně trpící vnitřním odrazením 

Právě dokončujete skupinovou aktivitu týkající se řešení konfliktu, když k vám přijde jedna 

vězeňkyně a dá se s vámi do řeči. Nevypadá sice, že by byla viditelně rozrušená, ale říká vám, 

jak je nešťastná, a používá věty typu: „Můj život nemá cenu,“ a „Nevím, co mám dělat.“ Víte, 

že nemá příliš dobré vztahy s některými jinými úředníky, protože často na veřejnosti ukazuje 

své city k partnerovi, který – navíc – je na ni naštvaný, protože je ve vězení. 

STRANA 1 – Vyberte, co byste v dané situaci udělali 

OTÁZKY (O) A SCÉNÁŘE (S) 



 

 

    

 
  

O1 

Právě jste ukončili 
svou práci týkající 

se skupinové 
aktivity: 

Jak budete 
reagovat, když na 

vás jedna 
vězeňkyně začne 

mluvit? 

S 

1 
Zůstanete s ní tak dlouho, dokud se její problémy 
nevyřeší. 

2 
Vyplníte záznamový dokument a posoudíte riziko 
sebepoškození. Rozhovor proberete s někým z 
personálu. 

3 
Chvíli ji posloucháte a pak slíbíte, že budete 
v rozhovoru pokračovat další den, až budete zase v 
práci. 

O2 

Jak budete 
reagovat, když 

vám řekne, že má 
pocit, že je její 
život zbytečný? 

S 

1 
Uznáte její bolest a potvrdíte její pocity. Řeknete jí: 
Musí to být velmi těžké, čím si nyní procházíte. 
Určitě vás to hodně bolí. 

2 
Uznáte její bolest a pokusíte se ji rozveselit. 
Řeknete, že život je krásný a měla by se dívat do 
budoucna – všechno bude v dobré. 

3 
Rozruší vás to a řeknete jí, že život je dar od Boha. 
Řeknete jí, že by se měla stydět za to, jak život 
znevažuje. 

O3 
Na jaké otázky se 

jí ptáte během 
rozhovoru? 

S 

1 
Ptáte se na obecné otázky a snažíte se trochu 
odlehčit téma (např. počasí). 

2 
Ptáte se na osobní a podrobné otázky, aby vám 
sebevražedné myšlenky popsala. 

3 
Využijete témat spojených s lekcí o řešení konfliktu 
a pokusíte se jí poradit, jak konflikt se svým 
partnerem smírně vyřešit. 

O4 

Svěří se vám, že 
nějaká další 

vězeňkyně má 
podobné 

sebevražedné 
myšlenky. Co 

uděláte? 

S 

1 
Poděkujete jí za tuto informaci. Společně vyhledáte 
tuto třetí osobu a společně ve třech si o 
sebevražedných myšlenkách popovídáte. 

2 
Poděkujete vězenkyni za tuto informaci. Dáte jí 
pokyny, jak té další osobě pomoci. 

3 

Poděkujete vězenkyni za tuto informaci. Znovu 
vyplníte záznamový dokument, posoudíte riziko 
sebepoškození pro druhou osobu a oznámíte to 
někomu z personálu. 

O5 

Zeptá se, co byste 
v její situaci 

týkající se jejího 
partnera dělal(a) 
vy. Co odpovíte? 

S 

1 
Povíte jí o roztržkách, které máte se svým 
manželem (se svou manželkou), jak je obvykle 
řešíte, a navedete ji, aby váš styl napodobila. 

2 

Řeknete jí, že každý život je jiný a je obtížné řešit 
problémy týkající se milostných vztahů. Ale že 
spory jsou běžné a měla by se snažit svému 
partnerovi vysvětlit, co cítí uvnitř. 

3 

Řeknete jí, že každý život je jiný a je obtížné řešit 
problémy týkající se milostných vztahů. Ale povíte 
jí, aby si s partnerem promluvila a řekla mu, že 
potřebuje, aby s ní více soucítil, když je nyní ve 
vězení. 

 

 

 

 



 

 

    

 
  

STRANA 2 – Podívejte se na naši zpětnou vazbu 

 

OTÁZKY (O) A SCÉNÁŘE (S) A ZPĚTNÁ VAZBA (Z) 

 

O
1 

Právě jste 
ukončili 

svou 
týkající se 
skupinové 
aktivity: 

Jak budete 
reagovat, 
když na 

vás jedna 
vězeňkyně 

začne 
mluvit? 

S 

1 
Zůstanete s ní tak dlouho, 
dokud se její problémy 
nevyřeší. 

Z 

Na konci pracovní doby byste měli 
být schopni dát dané osobě důvěru, 
že situace půjde vyřešit. 

2 

Vyplníte záznamový 
dokument a posoudíte riziko 
sebepoškození. Rozhovor 
proberete s někým z 
personálu. 

Zajistíte skutečné naslouchání, ale 
vzhledem k vyplněnému 
dokumentu se hlavní informace 
dostanou k dalším pracovníkům 
věznice. 

3 

Chvíli ji posloucháte a pak 
slíbíte, že budete v rozhovoru 
pokračovat další den, až 
budete zase v práci. 

Nedostatek taktu a rychlé přerušení 
konverzace může mít závažné 
dopady na psychický stav 
vězenkyně. 

O
2 

Jak budete 
reagovat, 
když vám 
řekne, že 
má pocit, 
že je její 

život 
zbytečný? 

S 

1 

Uznáte její bolest a kývnete na 
její pocity. Řeknete jí: Musí to 
být velmi těžké, čím si nyní 
procházíte. Určitě vás to 
hodně bolí. 

Z 

Pokud se již někdo odváží promluvit 
o sebevražedných myšlenkách, 
vyžaduje to odvahu a je to výkřik o 
pomoc. Při rozhovoru můžete její 
pocity ověřit jak pomocí řeči těla 
(mimika, gesta), tak verbálně. 

2 

Uznáte její bolest a pokusíte se 
ji rozveselit. Řeknete, že život 
je krásný a měla by se dívat do 
budoucna – všechno bude v 
dobré. 

Použití „toxického optimismu“ 
vězenkyni nepomůže. Pokud 
význam jejího problému snížíte 
výhledem do budoucna, její bolesti 
nepomůžete. 

3 

Rozruší vás to a řeknete jí, že 
život je dar od Boha. Řeknete 
jí, že by se měla stydět za to, 
jak život znevažuje. 

Používat náboženství jako nástroj 
k navození studu je v každém 
případě nesprávné, bez ohledu na 
to, v jakého Boha věříte. 

O
3 

Na jaké 
otázky se jí 

ptáte 
během 

rozhovoru? 

S 

1 
Ptáte se na obecné otázky a 
snažíte se trochu odlehčit 
téma (např. počasí). 

Z 

Změna tématu může být vůči 
vězenkyni, která vyjadřuje své 
pocity, nezdvořilé. Může mít pocit 
neporozumění. 

2 
Ptáte se na osobní a podrobné 
otázky, aby vám sebevražedné 
myšlenky popsala. 

Pokud se až moc přiblížíte 
soukromým otázkám, může to být 
nebezpečné, můžete se dostat 
k tématům, na která neznáte 
odpovědi – takovou konverzaci je 
lepší vést s vězeňským 
psychologem. 

3 

Využijete témat spojených 
s lekcí o řešení konfliktu a 
pokusíte se jí poradit, jak 
konflikt se svým partnerem 
smírně vyřešit. 

Probírání témat, o kterých se 
hovořilo v kurzu, může pomoci vám 
i vězenkyni, bude vás brát vážněji a 
vy se můžete zeptat na další 
podrobnosti.  

O
4 

Svěří se 
vám, že 

S 1 
Poděkujete jí za tuto 
informaci. Společně vyhledáte 

Z 
Improvizovaná skupinová terapie 
není profesionální ani bezpečná z 



 

 

    

 
  

nějaká 
další 

vězeňkyně 
má 

podobné 
sebevražed

né 
myšlenky. 

Co 
uděláte? 

tuto třetí osobu a společně ve 
třech si o sebevražedných 
myšlenkách popovídáte. 

pohledu psychického stavu 
vězenkyně. 

2 
Poděkujete vězenkyni za tuto 
informaci. Dáte jí pokyny, jak 
té další osobě pomoci. 

Pověření vězenkyně, která není 
profesionálním psychologem, takto 
těžkým úkolem může mít 
nebezpečné následky pro ni nebo 
pro tuto druhou osobu. 

3 

Poděkujete vězenkyni za tuto 
informaci. Znovu vyplníte 
záznamový dokument, 
posoudíte riziko 
sebepoškození pro druhou 
osobu a oznámíte to někomu z 
personálu. 

Opět, zajistíte skutečné 
naslouchání, ale vzhledem 
k vyplněnému dokumentu se hlavní 
informace dostanou k dalším 
pracovníkům věznice. 

O
5 

Zeptá se, 
co byste 

v její 
situaci 

týkající se 
jejího 

partnera 
dělal(a) vy. 

Co 
odpovíte? 

S 

1 

Povíte jí o roztržkách, které 
máte se svým manželem (se 
svou manželkou), jak je 
obvykle řešíte, a navedete ji, 
aby váš styl napodobila. 

Z 

Pokud ji vpustíte do svého života, 
může to být zrádné a nebezpečné 
v rámci vztahu mentor-student. 
Navíc pokud ji vyzvete, aby slepě 
následovala váš příklad, snížíte tím 
její osobní rozvoj. 

2 

Řeknete jí, že každý život je 
jiný a je obtížné řešit problémy 
týkající se milostných vztahů. 
Ale že spory jsou běžné a měla 
by se snažit svému partnerovi 
vysvětlit, co cítí uvnitř. 

Je důležité projevit empatii a dát jí 
najevo, jak jsou její pocity 
ověřovány a sdíleny v „běžném 
životě“ (i ve vězení může milostný 
život pomoci ponechat si část 
běžného života). Jediná rada, 
kterou byste jí měli dát, je, aby byla 
k partnerovi upřímná se svými 
pocity. 

3 

Řeknete jí, že každý život je 
jiný a je obtížné řešit problémy 
týkající se milostných vztahů. 
Ale povíte jí, aby si 
s partnerem promluvila a 
řekla mu, že potřebuje, aby 
s ní více soucítil, když je nyní 
ve vězení. 

Nevíte přesně, jaký vztah se svým 
partnerem má, a jako její kouč byste 
o tom neměli vědět. V tomto 
smyslu jí nedávejte podrobné rady 
o tom, jak na partnera reagovat. 

 

 

ZÁVĚR  

Ze zpětných vazeb navržených k jednotlivým scénářům můžeme vyvodit tyto závěry: 

● Buďte mentor, ne psycholog 

Ve většině věznic je k dispozici psycholog, měli byste s ním tedy úzce spolupracovat. Při 

jakémkoli citlivém tématu si vždy dělejte poznámky a záznamový dokument přineste 

psychologovi – můžete tím zachránit život! 

● Využijte své role školitele na 360° 

Úloha školitele může ve složitých situacích, jaké ve vězení zcela jistě jsou, přesahovat vaši 

běžnou pracovní náplň (i vaši pracovní dobu!). Nezapomeňte, že pracujete se 



 

 

    

 
  

znevýhodněnými osobami a hranice mohou být snadno porušeny. Je důležité, abyste 

v jakékoli situaci měli na paměti, že jste v procesu celoživotního učení. 

● Nezapomeňte ověřovat všechny emoce vězňů (pokud je zvládáte) 

Bez ohledu na scénář mohou mít emoce, které jedinci pociťují během mentoringu 

(náhle nebo plánovaně) mnoho aspektů. Dělejte vše pro to, aby se vězeň cítil 

přijatý bez ohledu na to, co si myslí. Mějte se však na pozoru před možnou 

násilnou reakcí – v takovém případě se obraťte na kolegy a/nebo policisty. 

 

5.2. Know and Can Ltd, Bulharsko 

Metodologie je rozdělena do tří hlavních částí se specifickými charakteristikami, jejichž řešení 

občas vyžaduje nestandardní přístupy. 

Přístup a udržitelný zájem 

Specifika realizace 

Následná podpora pro zajištění udržitelných výsledků 

1. Přístup a udržitelný zájem. 

Již během přípravy celostátní zprávy o příležitostech ve vzdělání pro bývalé vězně a následně 

ve fázi skupinových diskuzí (tzv. focus groups) vyšlo jasně najevo několik skutečností, které i 

přes jejich zohlednění následně vedly k problémům při testování a realizaci. Začneme 

s hlavním profilem bývalých vězňů – jedná se především o muže (nad 75 %), kteří buď nemají 

žádné vzdělání, nebo pouze primární či základní, a prakticky nemají žádnou funkční či digitální 

gramotnost. Podle doby strávené ve vězení jsou značně odcizeni od hodnotových systémů 

společnosti, neprojevují téměř žádný zájem o vzdělání (s výjimkou některých profesí, kterým 

se lze věnovat ve vězení a jež jim přináší určité příjmy), řada z nich nemá funkční rodinu, 

nemají domov a mají různě velké finanční dluhy.  

Prvotní navázání kontaktu bylo velmi složité; využili jsme mediátory z řad sociálních 

pracovníků, kteří jednotlivé případy znají. Znalost jedinců a následný individuální přístup byl 

zásadní pro vytvoření důvěrného vztahu a pro přesvědčení o potřebě zlepšení vzdělání a 

dovedností, jež jsou nutným předpokladem k návratu na pracovní trh a opětovnému začlenění 

do společnosti. Jedním z bodů, které je třeba zmínit, je používaný jazyk - bývalí vězni, 

především s dlouhými tresty odnětí svobody nebo s opakovaným pobytem v nápravných 

zařízeních, hovoří slangem. Je vhodné znát alespoň nějaké základní výrazy, zejména abyste 

při hovorech zamezili jakýmkoli dvojznačnostem. Budete mít problém takto hovořit, ale je 

vhodné této mluvě rozumět. 

Při realizaci projektu bylo rozhodnuto o zahrnutí další cílové podskupiny, konkrétně vězni 

těsně před propuštěním, a to bez ohledu na to, zde jsou zapojeni do vzdělávacích aktivit, či 

nikoli. U této skupiny je zajímavé, že pokud zprostředkovatelé vzdělání použijí správný přístup 

(v bulharských věznicích mohou vyučovat společnosti se speciální akreditací), budou tito lidé 



 

 

    

 
  

relativně dobří studenti, řada z nich již má zažité nějaké vzdělávací návyky. Ostatní mají zájem 

rychle se dostat na trh práce, který se zejména v době pandemie covid-19 značně změnil.    

Doporučujeme, aby první dvě setkání proběhla za přítomnosti jejich důvěrníků a individuálně. 

Po změnách, jež byly v průběhu projektu provedeny, má přítomnost a následné využívání 

rodinných příslušníků, přátel či osob z nejbližšího okolí – sousedů – velmi silný motivační efekt. 

První dvě setkání měla zjišťovací charakter – ohledně úrovně gramotnosti, zájmů, zjištění 

silných a slabých stránek pomocí neformálních metod. Na základě získaných informací mohl 

být sestaven učební plán. Je potřeba být flexibilní s harmonogramem, dělat kompromisy, ale 

pracovat s tím, co na účastníky funguje. Pečlivě sledujte verbální i neverbální projevy únavy, 

nudy či neporozumění. Nepospíchejte! Je nutné vybudovat pevné základy a na nich stavět. 

Bez těchto základů bude realizace obtížná: 

2. Specifika realizace  

V této oblasti mají školitelé největší volnost, je to ale zároveň místo, kde mohou vznikat chyby. 

Cvičení popsaná v předchozí kapitole doporučujeme provádět ve skupinách nebo ve dvojicích, 

ale z praxe vidíme, že jsme na „tenkém ledu“. Buďte připraveni okamžitě zareagovat, a to i 

v případě předcházení fyzickému konfliktu. K řešení konfliktů u dané cílové skupiny (dosud!!!) 

neexistuje široká škála různých nástrojů. 

Zvolte pečlivě místo – pro účastníky by mělo být známé – kancelář sociálního kurátora nebo 

pracovníka sociálních služeb, místní komunitní centrum, zájmový klub. Reakce účastníků při 

příchodu se mohou značně lišit – od jednoho extrému ke druhému, buďte připraveni na 

rychlou změnu.   

Podle své úrovně digitální gramotnosti se rozhodněte, jakou výukovou možnost zvolíte – 

tištěný formát nebo elektronický. Pokud máte k dispozici podpůrnou osobu 

z domácnosti(rodiny), aktivně je využívejte, informace z domácího prostředí mají jinou váhu. 

Také osvědčení získané po dokončení modulu se vykládá zcela odlišnými způsoby. Ve větších 

městech, kde probíhalo pilotní testování, jsme k náboru školených osob využívali i kanceláře 

úřadu práce; pro osoby, které na nich jsou už registrované, mají osvědčení zcela určitě 

hodnotu, zejména pokud nemají tyto osoby k dispozici žádné jiné doklady prokazující jejich 

úroveň vzdělání. Školení provádějte neformálně, dělejte přestávky, používejte příklady 

z praxe a motivujte studenty k větší aktivitě – sdílení, vyjadřování názorů k osobním 

problémům a pomoc při hledání aktuálních praktických řešení. Snažte se, aby řešení 

k problémům v modulech byla relevantní k současnému životu studentů – podporujte je a 

pomáhejte jim.  

Je třeba umět rozpoznat, pokud jsou moduly i navzdory zjednodušenému obsahu a 

jednoduššímu jazyku pro některé studenty příliš náročné. Pokud zaznamenáte jakýkoli náznak 

neporozumění, vysvětlete jinak a ujistěte se, že studenti porozuměli. A opět zdůrazňujte 

nedávné příklady z praxe – témata, která se dotýkají celé společnosti nebo této komunity. 

Digitalizace může pomoci, měli jsme poměrně velký úspěch při použití tohoto textu 

prostřednictvím zvukového převodu https://micmonster.com/. Nechceme ho propagovat, ale 



 

 

    

 
  

může pomoci vyřešit problémy nejen pro tuto cílovou skupinu, ale i pro řadu dalších 

zranitelných skupin – především pro osoby s funkční negramotností, se zrakovým postižením 

či s dalšími tělesnými potížemi, které jim neumožňují číst.  

 

Přeloženo pomocí www.DeepL.com/Translator (volná verze) 

3. Následná podpora pro zajištění udržitelných výsledků 

Zásadním psychologickým problémem této cílové skupiny je pocit opuštění a toho, že 

společnost na jejich problémy zapomíná. Nedopusťte, aby se tak stalo po dokončení školení. 

Pokud se vám podařilo objevit silné a slabé stránky, dovednosti, schopnosti, zadejte je v rámci 

prvního kroku do životopisu, pomozte s nastavením elektronických vyhledávačů práce, 

vytvořte profil a dodejte potřebné dokumenty. Zajímejte se o postup při hledání práce, zkuste 

si nanečisto pohovor s konkrétními požadavky. Nic vám neudělá, pokud účastníka 

doprovodíte na úřad práce, aby se tam zapsal, případně na potenciální pracoviště. Pokud 

hledají práci v zahraničí (což je v Bulharsku poměrně běžné v případě osob s nízkým vzděláním 

a kvalifikací, navíc v zahraničí často pro tyto práce nevyžadují výpis z trestního rejstříku), 

pomozte jim, aby se nedostali do rukou podvodníků. Naučte je také rozeznat skutečnou 

pracovní agenturu od podvodné. 

5.3. Romodrom Česká republika 

V organizaci Romodrom se specializujeme na sociální práci a hledáme řešení, jak využít 

vzdělávací moduly v naší praxi. Naší cílovou skupinou jsou osoby, které byly v minulosti ve 

vězení, nebo rodinní příslušníci vězňů a bývalých vězňů. Zpravidla jim hrozí sociální vyloučení, 

případně jsou sociálně vyloučenými osobami. Společně sdílí zájem o témata vzdělávacích 

modulů, jinak řečeno jim chybí znalosti či kompetence, které vzdělávací moduly nabízí.  

V této metodologii popisujeme, jak používat online verzi platformy při individuální práci. 

Individuální práce je zásadním hlediskem při používání platformy pro tuto cílovou skupinu. 

V opačném případě je její používání pro uživatele příliš složité a příliš nudné.  

Zapojte moduly do individuálních plánů 

Práce s klientem obvykle začíná vytvořením individuálního plánu. Plán odráží úsilí a cíle, jichž 

chce klient během poskytování této služby dosáhnout. Vedle cílů obsahuje také sociální 

anamnézu a konkrétní kroky, jak stanovených cílů dosáhnout. Těmito kroky jsou specifické 

krátkodobé úkoly. A zde je skvělá příležitost použít vzdělávací moduly, neboť získání 

speciálních znalostí a dovedností může klientům pomoci posouvat se těmito kroky blíž k jejich 

cílům. Není to samozřejmě tak lehké, jak zde popisujeme, ale vzdělávací moduly, které 

platforma nabízí, mohou být skvělým nástrojem ke zjištění, jak dané osoby myslí a jednají, a 

poskytne jim lepší znalosti a cvičení pro zlepšení. Doporučujeme začít s těmi konkrétními, jako 

jsou: IKT, komunikace či time management.  

Výzva práce online  

Řada klientů bude zřejmě pracovat úplně poprvé online. Počítejte s tím, buďte trpěliví, 

vyhraďte si dostatek času, nesnažte se vše vyřešit v jedné hodině. Moduly můžete rozdělit do 

několika částí. 



 

 

    

 
  

Pro registraci do platformy je nutné mít zřízený e-mailový účet. Někteří klienti jej nemají, 

případně mají společný s jinými členy rodiny či s přáteli. Doporučujeme e-mailový účet 

vytvořit a vysvětlit klientům, jak funguje. Vysvětlete jim všechny otázky týkající se bezpečnosti 

a soukromí. Tyto informace jim poskytnou příležitost komunikovat online. Mohou se připojit 

k účtům na sociálních sítích, mohou se ucházet o práci či hledat bydlení.  

Zvyknout si na práci na počítači nemusí být snadné, někteří klienti mohou mít problémy při 

práci s myší a některým nepůjde číst z obrazovky. Dopřejte jim dostatek času, dejte jim tipy, 

kde si to mohou vyzkoušet (např. ve veřejné knihovně, u kamaráda nebo rodinného 

příslušníka, kteří mají počítač, v kanceláři…) 

Procházení modulů 

Začněte s moduly, které jsou pro daného klienta a jeho/její potřeby nejdůležitější. 

Nepřesvědčujte klienty, aby se pouštěli do modulů, do kterých nechtějí. Na úvod modulu je 

vždy test/kvíz. Pro některé klienty to není příjemné. Pokud uvidíte, že jsou kvůli tomu 

nervózní, tuto část přeskočte. U většiny modulů bude zapotřebí vaše pomoc, pročtěte si 

společně nahlas obsah, vysvětlete, co daná věta nebo výraz znamenají, uveďte příklady a 

vyzvěte je, aby vám dali příklady ze svého života. Pokud začnou hovořit o svých zkušenostech, 

nechte je mluvit. Zeptejte se jich, jak tomu rozumí. Motivujte je, chvalte je a dejte jim zpětnou 

vazbu, jak v daném modulu postupují.  

A co dál? 

Po dokončení modulu a získání osvědčení podpořte klienty, aby získané znalosti použili. Tímto 

způsobem nové informace zapojí a převedou do nových dovedností. Pomozte jim, aby nové 

znalosti viděli v každodenním životě okolo sebe. Společně pozorujte, ptejte se jich, společně 

přemýšlejte.  

Závěr! 

Používáním vzdělávacích modulů se daná osoba nezmění, ale získá nové možnosti, hlubší 

pochopení a jiný úhel pohledu. Pro mnoho klientů byla zkušenost s učením během pilotní fáze 

velmi příjemná. Cítili výzvu týkající se jejich intelektu a sdíleli s námi své příběhy týkající se 

vzdělání a výuky. Je zde velký potenciál – jak v klientech, tak v modulech, snažme se ho využít 

naplno. 

 

 

5.4. SRC, Irsko 

Při realizaci projektu ReCHANCE spolupracovalo výzkumné středisko Spektrum (Spectrum 

Research Centre, SRC) s probační službou Cavan a s projektem Cavan 365. Zapojeni byli 

odborníci a klienti účastnící se školení, realizace a řady akcí, které byly součástí projektu. 

Cavan 365 je projekt policistů pro mladistvé (Garda Youth Diversion Service Project) na území 

hrabství Cavan. Projekt pracuje s rizikovou skupinou mladých lidí a s mladistvými delikventy. 

Jeho cílem je odvést je od antisociálních a trestných praktik a podporovat osobní rozvoj a 

občanskou odpovědnost tak, aby vznikly bezpečnější komunity a aby se delikventi 

nedopouštěli dalších trestných činů. Probační služba je agentura působící v rámci Ministerstva 

spravedlnosti Irska. Významně se podílí na snižování míry trestných činů a zvyšování veřejné 

bezpečnosti tím, že pracuje s delikventy a pomáhá jim měnit jejich chování a napravovat 

škody způsobené trestnými činy. Jedná se o vedoucí agenturu při posuzování a řízení 



 

 

    

 
  

delikventů ve společnosti. Tyto dvě organizace byly společně nejvhodnějšími partnery pro 

spolupráci s SRC při realizace projektu ReCHANCE v daném místě. 

Lokální cílovou skupinou projektu ReCHANCE byli lidé, kteří byli v minulosti uvězněni, mladí 

lidé, kteří se dopustili drobných přestupků, a rodinní příslušníci vězňů a bývalých vězňů. Řada 

z účastníků měla zkušenosti se sociálním vyloučením a pohybuje se na okraji společnosti. 

Prostřednictvím projektu jsme se snažili nalézt cestu ven z antisociálního jednání a trestné 

činnosti a ukázat, jaké možnosti a podpora jsou k dispozici pro usnadnění opětovného 

začlenění do společnosti a na pracovní trh. Výukové metodologie, které byly v rámci projektu 

ReCHANCE použity, byly zaměřeny především na jedince a bývalé vězně a snažily se je 

podpořit na cestě za osobním rozvojem prostřednictvím konkrétních opatření a získávání 

nových znalostí a dovedností.  

V Irsku byly použity tyto metodologie a postupy: 

Nábor účastníků do projektu: 

S pomocí podpůrných pracovníků, mladých odborníků a policistů v rámci projektu Cavan 365 

a probační služby Cavan jsme vybrali účastníky pro zapojení do školení v rámci projektu 

ReCHANCE, které jsme považovali za vhodné pro účely školení a pro něž mohou být tato 

školení vzhledem k jejich osobní cestě přínosná. Nejprve jsme s účastníky uspořádali několik 

skupinových diskuzí, během nichž jsme jim podali informace o projektu a probrali jsme, co od 

školení očekávají. Účastníci byli převážně mladí lidé, většina z nich mužského pohlaví, 

přestože jsme pozvání poslali všem. I tak se zapojili převážně mladí muži. Všichni účastníci 

měli buď primární vzdělání nebo velmi základní vzdělání a nejevili téměř vůbec zájem o další 

rozvoj svých dovedností. Jejich aktivace byla tedy pro školitele a podpůrný personál náročnou 

výzvou vyžadující z jejich strany velké množství úsilí. S pomocí podpůrného personálu jsme 

projekt začali v modelu 1 na 1, dokud jsme nevytvořili důvěrný vztah. Teprve poté jsme si 

vymezili základní body, jako jsou kompetence, úroveň vzdělání, dovednosti IKT, všeobecné 

znalosti a jejich zájem. Až následně jsme zahájili školení. Vzhledem k tomu, že úroveň 

dovedností IKT byla velmi nízká (s výjimkou používání sociálních sítí), zaměřili jsme školení na 

potřeby klienta a na osobní přístup.  

Přístup 1 na 1 byl pro účastníky zásadní, aby v nás získali důvěru jakožto v novou agenturu, 

která s nimi pracuje, a aby si sami zvýšili sebedůvěru před realizací projektu a mohli přejít na 

skupinovou práci. Podpůrní pracovníci doporučovali maximální velikost skupiny 3 až 5 

účastníků, což jsme respektovali, jelikož oni jsou v dané oblasti odborníky. Jejich zkušenost a 

znalosti pro nás byly velkým přínosem.  

Realizace projektu: 

Přestože většina účastníků měla primární nebo jen základní úroveň vzdělání, byly mezi nimi 

rozdíly, co se týče úrovně gramotnosti, dovedností a znalostí. Práce v malých skupinkách tedy 

byla vhodná, protože podpůrným pracovníkům umožnila stavět na dovednostech a 

schopnostech účastníků a určit jejich silné stránky a zájmy, aniž by kdokoli zůstal opomíjen. 

Vybrali jsme moduly, které byly pro účastníky nejužitečnější a o něž jevili největší zájem. 

Zároveň jsme zjednodušili jazyk, aby odpovídal požadavkům studentů. Pokud to bylo možné, 



 

 

    

 
  

používali a prováděli jsme aktivity z modulů, podporovali diskuzi a hraní rolí, aby byli studenti 

co nejvíce zapojeni a aby se o obsah zajímali. Školení probíhalo v krátkých kurzech, aby se 

účastníci soustředili a aby je látka zajímala, a také aby v rámci skupiny nedošlo k nějakému 

konfliktu.  

Školení probíhalo v místním komunitním centru, které bylo pro všechny účastníky dostupné, 

navíc všichni tyto prostory znali a cítili se zde tedy příjemně a uvolněně. Byla zohledněna i 

bezpečnost podpůrného pracovníka, se skupinou pracovali vždy dva podpůrní pracovníci. Byli 

připraveni na to, že neshody mohou vyústit ve fyzický konflikt, a pečlivě tedy sledovali verbální 

i neverbální projevy. 

Závěry 

Celkově řečeno to byl náročný, ale zábavný projekt, který jsme v Irsku realizovali. Cílová 

skupina posluchačů projektu ReCHANCE je komplexní, mají různé potřeby a čelí ve společnosti 

řadě překážek v oblasti osobního i pracovního rozvoje. Bylo pro nás zásadní využít partnera 

se zkušenostmi a dobře zavedenými službami, který s cílovou skupinou dlouhodobě pracuje, 

neboť tato cílová skupina potřebuje trvalý kontakt a podporu. Vzhledem k době trvání 

projektů Erasmus+ jsme museli zajistit, aby byli studenti zapojeni do projektu ReCHANCE 

v rámci další nabídky vedle hlavní podpory, a aby to pro ně nebyla náhrada, protože až tento 

projekt v prosinci skončí, mohli by se cítit osamělí či zklamaní.  

5.5. CSI&EUC Kypr 

Projekt RECHANCE má na Kypru dva partnery: Evropskou univerzitu Kypr (European University 

Cyprus, EUC) a středisko pro sociální inovace (Centre for Social Innovation, CSI). Tyto dvě 

organizace spolupracovaly zejména na úkolech, které měly za cíl přilákat dobrovolníky, 

vzhledem k tomu, že Kypr je malá země a bylo obtížné vhodné dobrovolníky nalézt. S ohledem 

na to se v popisu k metodologii budeme o přístupu obou organizací zmiňovat jako o 

„společném úkolu“.  

Co se týče zapojení Kypru, je třeba ještě uvést, že jsme se zaměřili na školitele a odborníky, 

kteří budou tento nástroj používat, a na řadu bývalých vězňů, ale s ohledem na stigmatizaci a 

ochranu údajů jsme nemohli uvést jejich totožnost ani získat požadované množství.  

Tento dokument je metodologií, popisem přístupu, který jsme přijali, a věnuje se také výzvám 

a překážkám, s nimiž jsme se setkali. Není to tedy návod k používání platformy z pohledu 

školitelů. Jak jsme již zmínili, nevyužili jsme zkušeností bývalých vězňů v takovém objemu, 

v jakém by mělo smysl poznatky zobecňovat.  

Provedli jsme jednu pilotní studii, abychom viděli zkušenosti školitelů/odborníků z první ruky. 

Pilotní studie byla rozdělena do dvou lekcí. Účastníky byli odborníci v oblasti duševního zdraví, 

sestry, školitelé a studenti zdravotnických oborů, kteří projevili o projekt zájem. 

Z pilotní studie jsme zjistili, že individuální práce nebude pro bývalé vězně jednoduchá, 

vzhledem k tomu, že materiál v řadě modulů měl mnohem vyšší úroveň, než jaká se od 



 

 

    

 
  

bývalých vězňů očekávala  (na základě výsledků práce provedené v IO1). Vedle velké 

náročnosti materiálu by samostatná práce nebyla pro studenty optimální, protože materiál 

nebyl dostatečně interaktivní, a pro mnohé by tudíž nebyl zajímavý, ale spíše nudný. 

Pro naše posluchače byla platforma zajímavá a nabízela poměrně bohaté materiály. Uvedli, 

že by se podle platformy neřídili od A do Z, ale nejprve by zjistili, jaké potřeby mají jejich 

„klienti“, a následně by si platformu prošli a vybrali potřebný materiál. Platformu by používali 

jako hrubý návod ohledně poskytovaného obsahu.  

Nesnažili by se modul dokončit najednou, ale rozdělili by si ho na menší části podle dovedností 

a znalostí klientů, šli by po malých krůčcích tak, aby byli klienti postupně stále samostatnější. 

Někdo například zmínil, že by se vyučovalo prostřednictvím účtu školitelů, a jakmile by se 

probíral modul IKT, požádali by klienty, aby se přihlásili do svých účtů, protože by to byla 

příležitost zřídit si svůj e-mail pro ty, kteří ho dosud nemají. Klient by tak získal větší 

samostatnost a mohl by si zároveň vytvořit další účty, jako je elektronické bankovnictví, 

zdravotnictví i účty na sociálních sítích (to byla pro většinu kyperských bývalých vězňů priorita, 

jak se zjistilo v našem průzkumu IO1).  

Poté, co by klienti získali více kompetencí, mohli by s platformou „samostatně“ pracovat a 

moduly si sami prostudovat. Osvědčení po absolvování modulu vedle absolvování dodává 

pocit úspěchu, což také přispívá k udržení účasti a k motivaci klientů. 

Závěrem je třeba říci, že vytvořené materiály jsou vhodnější pro školitele a bývalé vězně, kteří 

mají dobré znalosti IKT a umí pracovat na online platformách. Vzdělávací platforma vytvořená 

v rámci projektu RECHANCE neumí zázraky, ale je to nástroj, který mohou školitelé využívat 

nejen k předávání znalostí klientům, ale i jako pomoc s posílením jejich sebedůvěry.  

Vzdělávací materiály, které byly během dvou let trvání programu Erasmus+ vytvořeny, a kurzy 

e-learningu jsme využili již pro výuku studentů z katedry zdravotnictví a humanitních věd. Učili jsme 

je, jak je lze používat v každodenní klinické praxi při práci v zařízeních pro duševní nemoci, zejména 

ve střediscích nápravy pro drogově závislé, v detoxifikačních zařízeních, kam jsou bývalí vězni a 

jejich rodiny často umísťováni, a během klinických praxí v otevřeném vězení, kde měli příležitost se 

setkat a hovořit s cílovou skupinou. Studenti měli během své klinické praxe příležitost se naučit, jak 

se platforma pro e-learning používá během přednášek o péči pro duševní zdraví, psychologii ve 

zdravotnictví a sociologii. Zjistili, jaký je účel vzdělávání této cílové skupiny a jaké mají většinou 

vzdělávací potřeby. E-learningové kurzy a odkaz na projekt Rechance je k dispozici jakožto výukový 

materiál pro studenty oboru zdravotní sestra, sociální psychologie a pracovní terapie a bude 

součástí jejich materiálu pro klinickou praxi v následujících čtyřech letech, kdy bude platforma 

k dispozici. 

V rámci interní výuky jsme proškolili své pedagogy a profesory ohledně programu a možností jeho 

využití a šíření mezi studenty v rámci výukových materiálů. Proškolili jsme také studenty oboru klinické 

mentorství na Ministerstvu zdravotnictví, kteří mají na starosti klinickou praxi během každodenních 
činností v zařízeních pro léčbu duševního zdraví a v otevřeném programu společnosti pro vyloučenou 

populaci.  



 

 

    

 
  

Během doby trvání projektu byli kyperští partneři v kontaktu s různými organizacemi, které pracují 

s bývalými vězni, a výsledky i platformu se snažili rozšířit mezi potenciální klienty. Oslovili jsme 
komunitu zabývající se léčbou závislostí, Ayia Skepi, a spojili jsme se s psychologem, který byl ochotný 

platformu sdílet a používat pro osoby v daném středisku. Jejich vzdělávací cíle jsou každodenní 

činnosti doplňující terapie, například se jedná o obdělávání půdy, zahradničení, sportování a vzdělávací 
aktivity. Tento novátorský přístup platformy k získání nových znalostí o osmi různých tématech se jim 

velmi líbil, zejména témata o týmové práci, zvládání stresu a sebedůvěře.  

5.6. Prolepsis&Xenios Polis, Řecko 

Úvod 

Učitelé a školitelé dospělých se v dnešní době setkávají s různými profily studentů, kterými jsou mimo 
jiné i zranitelné a marginalizované skupiny ohrožené vyloučením, jako jsou bývalí vězni. V rámci 

projektu ReCHANCE využili školitelé dospělých svých meziosobních a sociálních znalostí, aby pochopili 

různé skutečnosti těchto studentů a upravili vzdělávací přístup tak, aby odpovídal potřebám bývalých 

vězňů. Při práci s osobami se složitou socioekonomickou situací, osobami s omezenou gramotností, 

seniory a s osobami z různých kulturních prostředí, jako jsou Romové či uprchlíci, je zapotřebí empatie, 
aktivní naslouchání a další speciální dovednosti. Úzká spolupráce s bývalými vězni a přizpůsobení 

našich výukových metod místním potřebám nám tudíž umožnily zjistit, jaké jsou nejlepší možnosti pro 

jejich opětovný návrat do společnosti, a nabídnout jim tak příležitosti zvýšit si sebedůvěru, 

rozhodovací schopnosti a víru v budoucnost.  

Realizace vzdělávacího kurikula projektu ReCHANCE v Řecku 

V rámci realizace vzdělávacího kurikula v Řecku byla zásadním způsobem upravena platforma tak, aby 

se opravily chyby ve vzdělávacím materiálu a v prezentaci platformy. Bylo to uvedeno ve zpětné vazbě 

k obsahu i použitelnosti platformy.  

Pilotní fáze byla provedena ve spolupráci s organizacemi, které se věnují podpoře bývalých vězňů, a 

dále s učiteli ve vězeňských školách a s odborníky z oboru (např. forenzní psychologové, pracovní 

lékaři, odborníci na podporu zdraví atd.), kteří poskytli svou zpětnou vazbu na kvalitu a udržitelnost 

platformy a na vzdělávací obsah. Účastníci pilotního testování se obecně shodli na tom, že tematické 
kategorie a obsah jsou zajímavé a mohly by reagovat na potřeby cílové populace. Avšak jazyk, který se 

v materiálech používá, je příliš akademický. Účastníci, kteří mají za sebou zkušenost ve vězení, uvedli, 

že byli spokojení s učením se nové látce s podpůrnými pracovníky, a všimli si, že v materiálu byly 

uvedeny příklady problémů, s nimiž se i oni potýkají (např. nízká sebedůvěra, problémy s řešením 

konfliktů). Účastníci, kteří mají za sebou pobyt ve vězení, vysvětlili, že obecně nemají znalosti 
technologií a konkrétně nemají žádné znalosti týkající se výukových platforem. Proto pro ně bylo 

složité orientovat se v platformě bez pomoci mentora či podpůrného pracovníka. Došli jsme tedy 

k závěru, že tento materiál by měl být použit jako základ pro osoby podporující bývalé vězně na jejich 

cestě zpět do společnosti a že je potřeba jej přizpůsobit podle specifických potřeb každého jedince. 

Výukové metodologie  

Během projektu jsme se snažili poskytnout bývalým vězňům poznatky a podporu, které jim pomohou 
s jejich opětovným začleněním do společnosti. Také jsme se snažili poskytnout užitečné nástroje a 

materiály školitelům, které rozšíří a obohatí jejich dovednosti a znalosti v jednotlivých oblastech 

zájmu. Výukové metodologie používané v rámci projektu ReCHANCE vznikly během rozsáhlé pilotní 



 

 

    

 
  

práce konsorcia projektu Rechance s cílovou populací a mohly by být učitelům nápomocné při 

úspěšném řešení možných výzev při vzdělávání. 

Níže jsou uvedeny užitečné tipy a výukové metodologie pro učitele, školitele dospělé populace a 
odborníky pracující s bývalými vězni při jejich začleňování do společnosti, které je třeba upravit podle 

individuálních potřeb studentů.  

1. Začleňování poznatků, které jsou relevantní pro osobní zkušenosti a potřeby studentů 
s využitím aktivních výukových metod. 

Na základě teoretických poznatků o výuce dospělých se dospělí studenti učí nejlépe podle těchto 
zásad:  

i. své vzdělání si mohou sami řídit, zejména pokud jsou sami zapojeni do plánování výuky, 

ii. v hodinách jsou zahrnuty znalosti a zkušenosti z jejich prostředí, 

iii. vyučovaná látka se učí aktivně, nepřijímá se pasivně, 

iv. výuka odpovídá jejich aktuálním podmínkám a okolnostem a lze ji využít v některých 

aspektech jejich životů.   

Dodržení výše uvedených zásad v pilotní fázi prokázalo, že bývalí vězni i odborníci měli větší motivaci 

dokončit vzdělávací kurikulum, když viděli, že jsou v obsahu modulů zahrnuty problémy, s nimiž se 

sami potýkají. Řada bývalých vězňů například při probírání modulu o sebedůvěře poznala své vlastní 

problémy s nízkou sebedůvěrou, a nástroje na její zvýšení a zvýšení své sebehodnoty pro ně byly 
užitečné. Odborníci, kteří byli aktivně zapojení do vzdělávacího procesu modulů projektu Rechance, 

také uvedli, že obsah odpovídal jejich zkušenostem při podpoře bývalých vězňů, a vymezili oblasti, 
v nichž by mohlo být výukové kurikulum při jejich práci užitečné. 

2. Seznámení se s výukovým materiálem a úprava obsahu tak, aby odpovídal potřebám a cílům 

bývalých vězňů. 

Dospělí studenti většinou vyhledávají vzdělání, které odpovídá jejich potřebám a cílům, a potřebují 

pochopit, proč je pro ně učení přínosné. Během naší pilotní práce v Řecku jsme zjistili, že přestože je 

obsah modulů zajímavý a odpovídá potřebám cílové populace, jazyk používaný v modulech projektu 
Rechance je příliš akademický. Aby studenti mohli využít obsahu a vybrat si oblasti, které odpovídají 

jejich potřebám, doporučujeme školitelům, aby si moduly stáhli a seznámili se s materiálem a nástroji. 

Pochopení témat pro výuku a výběr konkrétních oblastí zájmu (například nezbytné informace o 
očkování) jim umožní používat obsah nebo jeho části způsobem odpovídajícím vzdělávací úrovni 

studentů, jejich individuálním potřebám, zájmům a cílům. 

3. Úprava vzdělávacího materiálu pro skupinovou výuku.  

Školitelé by měli mít na paměti, že obsah projektu Rechance vznikl za účelem samostatné online výuky. 

Během naší pilotní práce jsme zjistili, že abychom naplno využili přínosy kurikula, je třeba, aby obsah 

používali jako nástroj podpůrní pracovníci bývalých vězňů, ne sami bývalí vězni. Při použití 
vzdělávacího materiálu pro skupinovou výuku doporučujeme zohlednit tyto zásadní body: 

a. Rozhodněte, která témata nejvíce odpovídají potřebám a cílům skupiny. 



 

 

    

 
  

b. Příslušná témata vyberte z výukového kurikula a text upravte podle úrovně gramotnosti 

skupiny. 

c. Některé aktivity z modulů projektu Rechance lze využít jako podněty k zamyšlení. Pro práci ve 
skupině však musí být přidány další aktivity, například případové studie, které čerpají z běžných 

problémů, s nimiž se studenti setkávají. 

4. Vypracujte aktivity a scénáře na základě společných výzev. 

Jednou ze zásad, kterou jsme se během pilotní fáze řídili, bylo poskytnout výukový materiál 

interaktivně a tak, aby se vycházelo ze skutečných problémů. Vzdělávání dospělých je efektivnější, 
pokud studenti řeší problémy a úkoly s využitím hledání důvodů. Školitelé by měli nástroje v rámci 

projektu Rechance využívat tak, aby byly zahrnuty vzdělávací aktivity zaměřené na úkoly, což bude 

mnohem efektivnější než běžné pasivní výukové metody. Zkuste před zahájením diskuze využívat 
aktivity typu kvízu, otázek s výběrem více správných odpovědí a aktivity na zamyšlení, kterými 

studenty zapojíte. Studenti poskytnou různé poznatky, díky nimž bude výuka zábavnější pro obě 

strany, jak pro studenty, tak pro vyučujícího. 

Závěr: 

Realizace kurikula v rámci projektu ReCHANCE byla složitá, ale zároveň zajímavá. Zásadní pro navržení 

školení, které podpoří jejich osobní a profesní rozvoj, bylo pochopit překážky a výzvy, kterým cílová 
skupina čelí. Díky spolupráci s organizacemi, které mají dlouhodobou zkušenost s podporou bývalých 

vězňů, byli zapojeni odborníci v rámci celé pilotní fáze a získali jsme cenné informace k potřebám 

cílové populace. V souvislosti s pokračujícím zapojením cílové populace do projektu i po jeho ukončení 

(v prosinci) doporučujeme, aby vyučující, kteří bývalé vězně podporují, používali nebo začlenili do své 

výuky vzdělávací metodologie nabízené v této příručce. Vzhledem k tomu, že každý student je jiný, 

doufáme, že tato příručka poskytne vzdělávací přístupy, jež bude moci uzpůsobit dle potřeb vašich 

studentů. 

6. Aplikace a platforma projektu RECHANCE 

podporující proces vzdělávání. Zásady z manuálu 

pro platformu a aplikaci.  
 



 

 

    

 
  

Konsorcium projektu RECHANCE navrhlo, vytvořilo a realizovalo technologické výstupy, jako jsou 

internetové stránky projektu. Níže uvedené kroky vám pomohou seznámit se s platformou a následně 
i s aplikací projektu.  

 

 

 

1. krok: Otevřete si prohlížeč (např. Google Chrome) a 

zadejte internetovou stránku projektu 🡪 

https://rechanceproject.eu/ a klikněte na oddíl MOOC 
v hlavním menu. 

 

 

 

 

 

 

 

2. krok: Zaregistrujte se na platformu. 

Zadejte uživatelské jméno nebo e-mail, 

pokud máte, a heslo, a můžete začít 

prozkoumávat naši platformu! 

 

 

 

 

 

 

 

https://rechanceproject.eu/


 

 

    

 
  

 

3. krok: Platforma bude vypadat takto 🡪  

Obsahuje 8 modulů s různými zajímavými a 
cennými tématy, které uživatelům pomohou 

rozšířit znalosti o níže uvedených tématech:  

a. Zvládání stresu 

b. Time management  

c. Řešení konfliktů 

d. Týmová práce  

e. Dovednosti IKT  

f. Podpora zdraví 

g. Komunikace  

h. Sebedůvěra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Účastníci si mohou prostudovat moduly s různými tématy a jednotkami, rozšířit si znalosti a dozvědět 

se nové informace. Nejprve si všimnete uvedených vzdělávacích cílů, které vám pomohou zjistit, co 

jednotlivé moduly obsahují. Dále je pro pohodlnější práci možné si všechny materiály stáhnout ve 

formátu pdf, což můžete udělat vy či váš podpůrný pracovník. 

Práci s modulem začnete spuštěním aktivit úvodního testu, kde odpovíte na pár otázek. Nebojte se, 

nebudou těžké, a odpovídat na ně budete ještě jednou na konci modulu v rámci závěrečných aktivit, 

až si pročtete obsah a seznámíte se s ním! Účelem je tedy otestování úrovně znalostí, následně si 

všechny informace přečtete a na své otázky byste měli dostat odpovědi. Na závěr jsou uvedeny 

reference, které jsme použili při tvorbě modulu, a další aktivity, pomocí nichž si otestujete, co jste se 

dozvěděli.  

 

 



 

 

    

 
  

Jakmile absolvujete celý modul a projdete všechny aktivity, automatický systém vám spočítá výsledek 

a vydá vám osvědčení. 

 

Můžete pokračovat s dalšími z osmi nabízených modulů, ale výuku můžete kdykoli přerušit!  

Doufáme, že se vám obsah jednotlivých modulů bude líbit, pokud budete cokoli potřebovat, neváhejte 

se na nás obrátit - https://rechanceproject.eu/contact-us-2/!   

 

 

 

https://rechanceproject.eu/contact-us-2/


 

 

    

 
  

 

 

  

  


