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PDP 1 – Systém společného vzdělávání

• Realizátor: Ministerstvo spravedlnosti ČR.

• Partneři: VS ČR a University College of Norwegian Correctional Service (KRUS).

• Doba realizace projektu: 3 roky (1. 8. 2020 – 31. 7. 2023)

• Další zapojené subjekty: PMS, MPSV - sociální kurátoři, úřady práce, Justiční akademie, NNO.

• Zdroje financování: Norské fondy 85%, státní rozpočet 15%.

• Alokovaná finanční částka: 802.000 € (20.451.000 Kč)

• Cílová skupina: Osoby, které v rámci svých agend pracují s osobami ve výkonu trestu odnětí
svobody/osobami propuštěnými a dále soudci a státní zástupci. Konkrétně jsou to příslušníci a odborní
zaměstnanci VS ČR, zaměstnanci PMS, sociální kurátoři, zaměstnanci úřadů práce a zaměstnanci
nevládních neziskových organizací, popř. další.

Okruh účastníků jednotlivých kurzů bude vždy odpovídat obsahovému zaměření jednotlivého kurzu.

• Koneční příjemci: Odsouzené osoby.

Základní informace
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• Vytvoření systému společného vzdělávání pro zaměstnance Vězeňské služby ČR, Probační

a mediační služby, sociální kurátory, zaměstnance úřadů práce, zaměstnance nevládních

neziskových organizací, soudce a státní zástupce a další odborníky, a to v těch oblastech,

které jsou pro společné vzdělávání relevantní.

• Systém společného vzdělávání přispěje k vyšší kompetenci zaměstnanců všech dotčených

subjektů, což povede k efektivnějšímu a kvalitnějšímu zacházení s osobami jak ve výkonu

trestu odnětí svobody, tak s osobami propuštěnými na svobodu a v jeho důsledku k jejich větší

šanci na reintegraci.

• Obecně systém společného vzdělávání přispěje k lepšímu propojení penitenciární a

postpenitenciární péče, což je jeden z největších nedostatků současného systému, neboť jen

provázaný systém péče o vězněné, resp. propuštěné osoby může vést k úspěšnému zařazení

těchto osob zpět do společnosti, což v konečném důsledku ovlivňuje i míru recidivy v České

republice a bezpečnost jejích občanů.

Předmět projektu
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• KA 01 - Realizace nových/modifikovaných vzdělávacích programů ve vybraných oblastech vhodných pro
společné vzdělávání

• Na základě analýzy současných vzdělávacích systému VS ČR a PMS byly detekovány oblasti vhodné pro společné
vzdělávání:

1) Inovace základních vzdělávacích systému VS ČR a PMS

• Parole pro PMS; Sebeobrana pro PMS; Činnost PMS a alternativní tresty pro VS; PMS, alternativní tresty,
podmíněné propuštění pro VS

2) Vzdělávání pro manažery

3) Vědecko-výzkumné činnosti

4) Příprava na bezpečné propuštění

• Kdo jsme a programy, které používáme; Práce s předluženým klientem; Motivační rozhovory; Práce s
odsouzeným směřující ke zvýšení odpovědnosti vůči oběti trestného činu a žádoucímu řešení následků
trestné činnosti

5) Psychohygiena a prevence syndromu vyhoření

• Indikátory projektu:

• Počet proškolených osob: 1400

• Počet nově vzniklých společných kurzů: 7

• Počet proškolených soudců, státních zástupců a dalšího justičního aparátu: 80

Klíčově aktivity
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• KA 02 - Mezinárodní studijní cesty za účelem získání zkušeností a sdílení dobré praxe

• V listopadu 2018 proběhla zahraniční pracovní cesta zástupců MSp, VS ČR a PMS do Norska za účelem 

naplánování bilaterálních aktivit v rámci projektu s partnerem projektu – KRUS.

• Po vzájemné shodě bylo naplánováno 6 zahraničních cest – 3x čeští zástupci do Norska a 3x zástupci 

Norska do České republiky, které se budou zaměřovat na následující oblasti:

• 1) Workshop zaměřený na vzdělávání, resocializaci a restorativní justice (1x v ČR a 1x v NOR) –

sdílení dobré praxe,

• 2) Společný workshop ve formě malé konference připravený společně odborníky z ČR a NOR 

zaměřený na prezentace dobré praxe ve výše uvedených oblastech vycházející ze dvou předešlých 

výše uvedených workshopů (1x v ČR a 1x v NOR),

• 3) Sdílení zkušeností s modulem manažerského vzdělávání vyučovaného v KRUS (1x v ČR),

• 4) Čerpání zkušeností s výstavbou a užíváním tréninkového centra, které využívají pro praktickou 

výuku v KRUS (1x v NOR).

Klíčové aktivity
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• Do realizace projektu pandemie zasáhla poměrně výrazně

• Nemožnost realizovat zahraniční pracovní cesty

• On-line formát není pro účely např. job shadowingu vhodný

• Vliv na realizaci plánovaných vzdělávacích aktivit

• Řada převedena do on-line formy

• Základní odborná/profesní příprava ne

• Snaha minimalizovat kontakty

• Důraz na využívání nástrojů vzdálené komunikace

• V rámci možností se podařilo objektivní překážky efektivně překonávat

• Vliv na počty proškolených osob

Dopad protipandemických opatření
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• Aktuálně proškoleno 431 osob

• Na podzim plánována realizace zahraničních cest

• Předpokládá se zapojení 13 českých expertů

• Předpokládá se zapojení 13 norských expertů

• V letošním roce se plánuje zahájení realizace modulů manažerského vzdělávání a prevence syndromu 

vyhoření

• Realizace vzdělávacích aktivit závisí na aktuální situaci a přijatých opatřeních

• Jedním z dílčích cílů je vytvoření platformy pro setkávání zástupců různých organizací a 

aktivace/posílení vzájemné komunikace

• Forma on-line vzdělávání není vždy vhodná

• Limity on-line vzdělávání reflektovány také účastníky kurzů

Aktuální počty proškolených osob
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• Dotazníková šetření

• Spokojenost účastníků

• Ihned po skončení realizace vzdělávací aktivity

• Pětistupňová škála (1 velmi nespokojen, 5 velmi spokojen)

• Aktuální hodnota 4,49 (vysoká spokojenost)

• Posílení praktické spolupráce

• Šest měsíců po vzdělávací akci

• Pětistupňová škála (1 velmi nízká, 5 velmi vysoká)

• Aktuální hodnota 3,7 (lehce nadprůměrné)

• Ovlivněno on-line formátem

• Celkově prozatím hodnotíme projekt jako úspěšný

Hodnocení spokojenosti účastníků



Děkuji za pozornost!


