Jaká je vaše náplň práce?
Pracuji jako metodik odborných činností na Ředitelství Probační a mediační služby v Praze.
Probační a mediační služba je rezortní složkou Ministerstva spravedlnosti. V rámci své činnosti usiluje
o zprostředkování účinného a společensky prospěšného řešení konfliktů spojených s trestnou činností
a současně organizuje a zajišťuje efektivní a důstojný výkon alternativních trestů a opatření s důrazem
na zájmy poškozených, ochranu komunity a prevenci kriminality. Probační a mediační služba má své
středisko při každém okresním soudu.
Probací se rozumí organizování a vykonávání dohledu nad obviněným, obžalovaným nebo odsouzeným
(dále jen "obviněný"), kontrola výkonu trestů nespojených s odnětím svobody, včetně uložených
povinností a omezení, sledování chování odsouzeného ve zkušební době podmíněného propuštění z
výkonu trestu odnětí svobody, dále individuální pomoc obviněnému a působení na něj, aby vedl řádný
život, vyhověl soudem nebo státním zástupcem uloženým podmínkám, a tím došlo k obnově
narušených právních i společenských vztahů.
Mediací se rozumí mimosoudní zprostředkování za účelem řešení sporu mezi obviněným a
poškozeným a činnost směřující k urovnání konfliktního stavu vykonávaná v souvislosti s trestním
řízením. Mediaci lze provádět jen s výslovným souhlasem obviněného a poškozeného.

Jaký je váš pohled na příčiny recidivy a její možné snížení? Jaké jsou hlavní příčiny recidivy u
mladistvých?
Recidiva pachatelů je velmi složité téma, na jehož vzniku se podílí řada faktorů. Mezi nimi může být
například nezaměstnanost, vliv sociálního prostředí, zadluženost, závislost na návykových látkách.
Ke snižování recidivy pachatelů dochází dlouhodobým působením multidisciplinárního a systémového
přístupu různých typů organizací a institucí. Může jít státní i nestátní organizace, o programy sociálního
výcviku, psychologického poradenství, terapeutické programy, programy zahrnující obecně
prospěšnou činnost apod.

Máte příklady projektů, které pomáhají snižovat recidivu u mladistvých?
Projekt "Na správnou cestu! II" se zabývá rozvojem inovativních způsobů řešení kriminality mládeže a
jejich zaváděním do praxe.
Cílem projektu je rozvoj multidisciplinární spolupráce v oblasti práce s ohroženou mládeží, tzv. týmů
pro mládež a zavedení nového programu krátkodobého zaměstnání mladistvých pachatelů.
V rámci projektu jsou mladiství a mladí násilní pachatelé zažazeni do programu Proti násilí. Tento
program je zaměřený na snížení agresivity a recidivy a zvýšení angažovanosti absolventů programu při
náhradě škody.

Pomáháte vězňům v hledání zaměstnání po výkonu trestu? Popřípadě jaké máte podpůrné
prostředky?
Činností Probační a mediační služby není hledání zaměstnání vězňům po výkonu trestu.

V případě tzv. podmíněného propuštění z výkonu trestu provádíme na základě pověření soudu nad
odsouzeným dohled. V takovém případě je samozřejmě možné poskytnout odsouzenému základní
informace o organizacích, které se konkrétně touto problematikou zabývají.
Znáte či jste se setkala s projektem, který by řešil zaměstnanost po výkonu trestu či snížení
recidivy.
Spolupracujete s nějakým takovým projektem?
Organizací a projektů, které se zabývají zaměstnaností vězňů po výkonu trestu, je v rámci České
republiky celá řada, nicméně tato problematika je velmi obsáhlá a i zde se při jejím řešení uplatňuje
multidisciplinární a systémový přístup v konkrétních regionech.

