Posilujeme.
Justici.

EHP a Norské fondy
v České republice
Program CZ15
Spolupráce v justici

EHP a Norské
fondy 2009−2014

Island

3 dárcovské země
16 přijímajících zemí
1,79 mld. EUR
(cca 48,5 mld. Kč)

Norsko

EHP fondy
988,5 mil. EUR
(cca 26,8 mld. Kč)
financovaných Islandem,
Lichtenštejnskem
a Norskem

Estonsko
Lotyšsko
Litva

Norské fondy
800 mil. EUR
(cca 21,7 mld. Kč)
financovaných
Norskem

Polsko
Česká republika
Slovensko
Maďarsko

Lichtenštejnsko

Rumunsko

Slovinsko
Chorvatsko
Bulharsko

Španělsko

Řecko

Malta

Kypr

Prostřednictvím EHP a Norských fondů
přispívají Island, Lichtenštejnsko a Norsko
ke snižování ekonomických a sociálních
rozdílů v Evropském hospodářském
prostoru a k posílení bilaterálních vztahů
s 16 přijímajícími zeměmi ve střední, východní
a jižní Evropě. EHP a Norské fondy patří mezi
dotační tituly, které kladou důraz na sdílení
a výměnu zkušeností mezi partnery.
Česká republika rozdělila v programovacím
období 2009–2014 přibližně 3,5 mld. Kč, které
směřovaly do řady oblastí. Mezi nimi byla
podpořena i oblast justice.

O programu

Mezi aktuální témata, která hýbou společností
a kterými je třeba se zabývat, patří přeplněné
věznice, mladiství delikventi, postpenitenciární
péče, nedostatek vyškolených zaměstnanců,
efektivnější soudní systém a mnohá další.
Překonáváním právě těchto problémů se
zabýval program „Spolupráce v justici“, který
mimo jiné kladl důraz na ještě užší spolupráci
v oblasti justice všech důležitých aktérů
a na vylepšení systémů nápravné služby
v souladu s mezinárodními standardy.

Nové centrum teoretické a praktické
přípravy ve Věznici Nové Sedlo.
Foto: Michal Ureš

Program v číslech

115,5
7
10

mil. Kč uděleno předem definovaným projektům
předem definovaných projektů
bilaterálních aktivit s partnery z Norska v souhrnné
výši schváleného grantu více než 4,5 mil. Kč

Kaple ve Věznici Nové Sedlo, kde proběhly
závěrečné zkoušky kurzu Údržba veřejné
zeleně. Foto: Michal Ureš

Program
CZ15 – Spolupráce v justici
Oblast
Budování kapacit
a spolupráce v justici
Nápravné služby včetně
alternativních trestů
Pro koho
Ministerstvo spravedlnosti
Probační a mediační
služba ČR
Vězeňská služba ČR
Trvání
Realizace projektů proběhla
v letech 2014–2017

Program CZ15 „Spolupráce v justici“ se zaměřil zejména na rozšíření kapacit
a hlubší spolupráci v justici. Jeho prioritou byl spravedlivější a účinnější soudní
systém, který byl zároveň podpořen vylepšeným systémem nápravné služby.
Program byl zacílen na dvě programové oblasti: „Budování kapacit a spolupráce
v justici“ a „Nápravné služby včetně alternativních trestů“.
Na zmíněné oblasti rozdělil Program CZ15 podpořený z Norských fondů více
než 115 mil. Kč mezi 7 předem definovaných projektů, které byly zaměřeny
na tři hlavní oblasti justice: soudní systém (soudy a státní zastupitelství),
Probační a mediační služba ČR a Vězeňská služba ČR. Program jednoznačně
přispěl ke zlepšení účinnosti soudního systému a zvýšil kompetence pracovníků
v rámci mediační služby a vězeňské služby. Jedním z největších problémů
českého vězeňství je přeplněnost věznic, kterou se program snažil částečně řešit
výstavbou nových budov či alespoň rekonstrukcí těch stávajících ve vybraných
věznicích. Program ve svých projektech neopomíjel ani zranitelné skupiny vězňů
a zlepšení jejich schopností za účelem zvýšení šancí na uplatnění po návratu
zpět do společnosti. Do některých projektů se také zapojily partnerské instituce
z Norska, jako např. Ředitelství norské nápravné služby (Directorate of
Norwegian Correctional Services) nebo nezisková organizace Alternativa
k násilí (Alternativ til Vold).
V rámci programu bylo navíc realizováno dalších 10 bilaterálních iniciativ
s partnery z Norska za více než 4,5 mil. Kč. Převážně se jednalo o norské
věznice, do kterých byly organizovány studijní návštěvy zástupců z ČR
s cílem rozšíření jejich povědomí a odborných znalostí o praktickém fungování
norského vězeňského systému.
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Podpořené projekty
2014–2017

Výrobně vzdělávací hala ve Věznici
Příbram. Foto: Michal Ureš

Projekt v číslech:

164
1 261
141
78
5 899
1,14

videokonferenčních setů na 141 místech
proškolených osob
administrátorských školení
uživatelských školení
uskutečněných videokonferenčních spojení
(leden – červen 2017)
mil. Kč úspora na eskortách osob v období testování
a zkušebního provozu (září 2016 – duben 2017)

Videokonferenční zařízení
umístěné v jedné z českých
věznic. Foto: Michal Ureš

Zavedení
videokonferencí
v resortu justice

Hlavním cílem projektu bylo zavedení videokonferencí do resortu justice,
tj. zavedení multimediálního způsobu komunikace, který umožňuje v reálném
čase přenos zvuku, obrazu a dat mezi dvěma a více subjekty.

Příjemce
Ministerstvo
spravedlnosti (ČR)

V rámci projektu proto byla pořízena videokonferenční zařízení, centrální hardware
prvky a záznamová zařízení, která umožní provádění a ukládání nahrávaných
hovorů včetně obrazu. Vzhledem k tomu, že nové technologie s sebou někdy
nesou negativní přijetí budoucích uživatelů, bylo zásadní aktivitou projektu také
jejich zaškolení.
V průběhu realizace projektu byla navázána spolupráce s Policií ČR a vybranými
psychiatrickými nemocnicemi, které rovněž videokonferenční zařízení ve své
činnosti využívají. Na základě této spolupráce, byla na rozdíl od původního
záměru projektu, tedy propojení pouze v rámci resortu justice, zajištěna možnost
propojení s videokonferenčními zařízeními dalších subjektů.
Hlavními přínosy využívání videokonferenčních zařízení je zejména úspora
peněz, času a vyšší bezpečnost. Využitím videokonferenčních zařízení je
možné výrazným způsobem snížit zejména finanční náklady na eskorty osob
ve výkonu trestu odnětí svobody nebo osob umístěných ve vazebních věznicích,
či náklady na svědečné a znalečné. Snižování počtu eskort s sebou nese nejen
finanční úsporu, ale také snižování bezpečnostních rizik, která jsou s každou
eskortou spojena.
O dalších přínosech využívání videokonferenčních zařízení se na závěrečné
konferenci k projektu zmínil nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman. „Od roku 2003,
kdy byla v české soudní síni poprvé využita videokonference, jsme se posunuli
o kus dále. Způsob takové komunikace je flexibilní a efektivní, vyžaduje totiž
správné vedení, účastnící se díky tomu stručněji a přesněji vyjadřují.“

Internetové stránky projektu:
http://www.justice.cz/Justice2/ms/ms.aspx?o=23&j=33&k=5893&d=340661
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Projekt v číslech:

5
40
113
1 948

podpořených specializací
typů vzdělávacích modulů realizovaných během projektu
uskutečněných běhů školení
proškolených osob v rámci systému dalšího vzdělávání

93

zapojených lektorů

6

bilaterálních aktivit

55

pracovníků z ČR navštívilo Norsko

22

pracovníků norského partnera navštívilo ČR

37

proškolených lektorů v rámci supervize

43

lektorských manuálů

Jeden z kurzů pro pracovníky Probační
a mediační služby ČR pod vedením
interního lektora. Foto: Archiv PMS ČR

Systém dalšího
vzdělávání pracovníků
Probační a mediační
služby ČR

Projekt realizovaný spolu s partnerem Ředitelství norské nápravné služby měl
za cíl přispět ke zkvalitnění a zefektivnění činnosti justice, a to zejména posílením
profesionální úrovně odborných činností úředníků a asistentů Probační a mediační
služby ČR (dále jen PMS).

Příjemce
Probační a mediační
služba ČR

Projekt byl zaměřen zejména na vzdělávání probačních úředníků a asistentů
a jejich rozvoj v pěti specializacích: obecně prospěšné práce, probace, parole,
práce s mládeží, zprostředkování řešení konfliktu.

Partner
Ředitelství norské
nápravné služby (NO)

Účastníci projektu ocenili možnosti bilaterální spolupráce s norskou stranou –
studijní cesty do Norska a zejména workshop zaměřený na zahraniční zkušenost
v oblasti elektronického monitoringu a probace. Zahraniční kolegové se pak
seznámili s praxí tzv. restorativních programů v ČR, zejména pak s mediací mezi
obětí a pachatelem.
Projekt umožnil pilotní realizaci Systému dalšího vzdělávání, který byl v rámci PMS
požadován již od roku 2008. Systém je dobrovolnou „nástavbou“ po vzdělávání
povinném ze zákona o PMS. Umožnil kvalitativní posun v práci specialistů a přispěl
ke zkvalitnění činnosti PMS.
Interním lektorům byla poskytnuta intenzivní supervizní podpora, jak popsala
na závěrečné konferenci supervizorka Mgr. Helena Bezděková: „Z našich setkání
vzešla řada podnětů ke zkvalitnění vzdělávacího systému vašich pracovníků,
vaši lidé mají velkou schopnost sebereflexe a skvělé komunikační dovednosti,
jsou motivovaní a loajální. Máte velice kvalitní zaměstnance. To je vzácnost,
o kterou je třeba pečovat.”

Internetové stránky projektu:
https://www.pmscr.cz/system-dalsiho-vzdelavani-pracovniku/
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Projekt v číslech:

747
59

proškolených zaměstnanců v rámci odborných
vzdělávacích kurzů a tematických školení
k intervenčním programům
proškolených zaměstnanců pro jednání se specifickou
skupinou cizinců ve věznicích

3

nové intervenční programy

7

věznic, do nichž byly nové programy zavedeny

4

věznice, v nichž byly rozšířeny
stávající programy

328
2
16

konzultací poskytnutých vězněným
cizincům v 19 věznicích
vytvořené materiály pro cizince

jazykových mutací, do nichž byly materiály přeloženy

Seminář ve spolupráci s norským partnerem
Alternativa k násilí na téma Práce s násilnými
pachateli. Foto: Archiv GŘ VS

Projekty zranitelných
skupin ve věznicích
a vzdělávání
zaměstnanců
Vězeňské služby ČR
Příjemce
Vězeňská služba ČR
Partner
Alternativa k násilí (NO)
Ředitelství Norské
vězeňské služby (NO)

Projekt byl primárně zaměřen na posílení systému vzdělávání zaměstnanců
Vězeňské služby ČR v oblastech zaměřených zejména na specifika jednotlivých
skupin odsouzených. Jedním z hlavních úkolů projektu bylo vytvoření a rozvíjení
cílených a strukturovaných programů zacházení s rizikovými skupinami
odsouzených a jejich postupné zavádění do praxe věznic, stejně jako prevence
sociálního vyloučení cizinců a předcházení informační diskriminaci způsobené
jazykovou bariérou.
Pro získání dobré praxe v norských věznicích proběhly v rámci projektu čtyři
studijní cesty zaměstnanců do norských věznic Ila a Ringerike. Cesty byly
zaměřeny na sdílení zkušeností naší a norské VS v zacházení a komunikaci
s odsouzenými a na zkušenosti s terapeutickými programy. Nad rámec původní
projektové žádosti navázal realizační tým projektu bilaterální spolupráci
s organizací Alternativ til Vold (ATV – „Alternativa k násilí“). Byly uspořádány tři
semináře k tématu „Práce s násilnými pachateli“. Lektory na těchto seminářích byli
renomovaní pracovníci společnosti ATV, která disponuje jedinečným
know-how v oblasti zvládání agresivity. Navíc byl také realizován kurz „Práce se
zadluženým klientem“, který navázal na předchozí školení „Finanční gramotnost
a dluhová problematika“.

Internetové stránky projektu:
http://vscr.cz/o-nas/norske-fondy/pdp-3-gr-vs-cr/
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Projekt v číslech:

min.

199

m2 plocha nově vybudovaných odborných dílen

103

m2 plocha dvou nových učeben

269

m2 zbývající plocha vzdělávacího střediska

20

odsouzených mužů, kteří úspěšně absolvovali
kurz Truhlářské práce

20

odsouzených mužů, kteří úspěšně absolvovali
kurz Údržba veřejné zeleně

100

odsouzených mužů ročně, kteří budou využívat
výsledky projektu po jeho ukončení

Truhlářská dílna v novém objektu
ve Věznici Nové Sedlo. Foto: Michal Ureš

Zvýšení efektivity
přípravy vězňů
před propuštěním
z Věznice Nové Sedlo
Příjemce
Věznice Nové Sedlo (ČR)

Projekt zaměřený na zvýšení kapacity pro zacházení s vězni spočíval
v rekonstrukci bývalé kotelny a vytvoření prostor pro vzdělávací středisko,
kde proběhly a i nadále budou probíhat certifikované rekvalifikační kurzy
pro odsouzené – Truhlářské práce a Údržba veřejné zeleně. Tyto kurzy
mají přispět k úspěšnějšímu návratu odsouzených do společnosti a k jejich
uplatnění na trhu práce.
Na rekonstrukci bývalé kotelny se podíleli sami odsouzení, kteří tímto získali,
pod vedením odborného dozoru, zkušenosti v oboru pomocných stavebních
prací. Součástí projektu bylo rovněž pořízení potřebného vybavení do nově
zrekonstruovaných prostor.
„Při hodnocení projektu Zvýšení efektivity přípravy vězňů před propuštěním
z Věznice Nové Sedlo se musíme především vyvarovat toho, abychom mladému
člověku předkládali úspěch v obvyklém smyslu, jako životní cíl. Hodnocení
člověka má vycházet právě z toho, co dává, ne z toho, co je schopen získat.
Toto by měl být náš hlavní cíl,“ zmínil Peter Steňko, člen realizačního týmu,
koordinátor investic.

Internetové stránky projektu:
http://vscr.cz/o-nas/norske-fondy/pdp-4-nove-sedlo/
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Projekt v číslech:

min.

87

odsouzených žen, které úspěšně absolvovaly
vzdělávací kurzy

109

odsouzených žen ročně, které budou využívat
výsledky projektu po jeho ukončení

310

m2 celková plocha zrekonstruovaných prostor

102

m2 vybudované výrobní plochy

122

m2 plocha nových prostor pro vzdělávací aktivity

23

zaměstnanců norských a českých ženských věznic,
kteří se zúčastnili bilaterální spolupráce

Zrekonstruovaná budova bývalé kotelny,
kde vznikly prostory pro zaměstnávání
a vzdělávání odsouzených žen ve Věznici
Opava. Foto: Archiv Věznice Opava

Zvýšení efektivity
přípravy vězněných
žen před propuštěním
z Věznice Opava
Příjemce
Věznice Opava (ČR)
Partner
Ředitelství norské
nápravné služby (NO)

V rámci tohoto projektu proběhla rekonstrukce bývalé uhelné kotelny, kde
vznikly nové učebny a prostory pro zaměstnávání odsouzených žen, včetně
veškerého potřebného vybavení. Absolvováním kurzů Pracovněprávního
poradenství a nácviku, Posílení dovedností potřebných k vedení řádného života
po propuštění z výkonu trestu, Získání finanční gramotnosti a kurzu Zlepšení
orientace na trhu práce po propuštění by měly odsouzené ženy nabýt vědomosti
a dovednosti, které jim pomohou vést po propuštění řádný život.
V počítačové učebně rovněž proběhly a nadále budou probíhat kurzy základů
PC dovedností.
Projekt rovněž v rámci bilaterální spolupráce umožnil financování studijních cest
pro pracovníky české a norské vězeňské služby. Účelem byla výměna profesních
zkušeností a dobré praxe v oblasti ženských věznic.
„Do programu jsem se přihlásila, abych si dala do pořádku svůj život a abych
se dozvěděla něco z oblasti dluhů, které sice nemám, ale díky této zkušenosti
budu připravena, kdybych se do nich dostala. Kurz mě naučil, jak si najít práci
i navzdory záznamu v trestním rejstříku, jak sepsat životopis i motivační dopis.
Také jsem se dozvěděla, jak sestavit domácí rozpočet a vyjít s penězi. Myslím si,
že kurz může pomoci lidem, kteří mají snahu zařadit se zpátky do společnosti,“
uvedla jedna z odsouzených žen Věznice Opava.

Internetové stránky projektu:
http://vscr.cz/o-nas/norske-fondy/pdp-5-opava/
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Projekt v číslech:

110

úspěšných absolventů kurzů z řad odsouzených

700

m2 celková plocha nově vybudovaných prostor

140

m2 celková plocha nově vybudovaných
výukových prostor

105

m2 místností pro praktickou výuku
gastronomie a stolování

35
217

m2 keramické dílny pro volnočasové aktivity
a program zacházení
m2 celková plocha dílny pro praktickou výuku

Výrobní část výrobně vzdělávací haly
ve Věznici Příbram. Foto: Michal Ureš

Výstavba výrobně
vzdělávací haly
pro rekvalifikační
kurzy vězňů
před propuštěním
ve Věznici Příbram
Příjemce
Věznice Příbram (ČR)

Cílem projektu bylo vytvořit vhodné prostory a podmínky pro odsouzené
a práci s nimi, zejména pro profesní přípravu odsouzených. Nová hala,
postavená v rámci projektu, disponuje prostorami pro jednoduché montážní
práce, učebnami pro potřeby rekvalifikačních kurzů, vzdělávání a výchovně
zájmové aktivity odsouzených. Z projektu bylo též financováno kompletní
vybavení těchto prostor. V rámci projektu proběhly rovněž kurzy pro odsouzené
s názvem Kuchařské práce a jednoduchá obsluha pro zařízení restauračního
typu a Základní obsluha PC.
Ředitel Věznice Příbram plk. Mgr. Jiří Purkart k projektu uvedl: „Vytvořením
podmínek pro profesní vzdělávání odsouzených ve Věznici Příbram rozšíříme
odsouzeným nejen možnosti v pracovní oblasti, ale i možnost jejich
prosociálního uplatnění v postpenitenciárním životě, neboť jak řekl již
v 19. století významný francouzský spisovatel Stendhal (vlastním jménem
Henri Marie Beyle): ‚Korábem života zmítají všechny větry a bouře, není-li
zatížen nákladem práce‘.“

Internetové stránky projektu:
http://vscr.cz/o-nas/norske-fondy/pdp-6-pribram/
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Projekt v číslech:

20

mladých odsouzených, kteří úspěšně
absolvovali kurzy Malíř a Zedník

32

mladých odsouzených, kteří úspěšně
absolvovali výchovný program

598

m2 celková plocha zrekonstruovaných prostor

51

m2 plochy nových prostor pro vzdělávací aktivity

32

lůžek – kapacita nového oddělení

Nástavba přízemní budovy určené pro ubytování
a výuku mladistvých odsouzených ve věku 18-26 let
ve Věznici Kuřim. Foto: Archiv Věznice Kuřim

Zvýšení efektivity
v zacházení s mladými
dospělými ve věku
18 – 26 let ve Věznici
Kuřim

Projekt „Zvýšení efektivity v zacházení s mladými dospělými ve věku
18 – 26 let ve Věznici Kuřim“ byl primárně zaměřený na výstavbu lehké
jednopodlažní nástavby stávající přízemní budovy, kde byly vybudovány
prostory pro ubytování 32 mladistvých odsouzených a prostory pro výchovné
aktivity.

Příjemce
Věznice Kuřim (ČR)

Záměrem projektu bylo oddělit mladistvé vězně od skupin odsouzených
s několikanásobnou trestnou činností, snížit tak negativní vliv vězeňského
prostředí a zvýšit motivaci ke změně životního stylu. V neposlední řadě měl
projekt velký vliv na získávání a rozvoj pracovních dovedností a návyků.
Odsouzení se zúčastnili odborných kurzů Malíř a Zedník. Mladí odsouzení byli
rovněž zapojeni do výchovného programu, který se skládal z šesti aktivit.
Druhá část projektu byla zaměřena na zvyšování kvalifikace zaměstnanců,
např. prostřednictvím sociálně psychologického výcviku nebo tematicky
zaměřených kurzů.
„Jsem velice ráda, že díky možnosti čerpání finančních prostředků z Norských
fondů jsme mohli v naší věznici zrealizovat tento jedinečný projekt, který je
dalším krokem ke snižování recidivy u odsouzených. Máme pro tyto aktivity
s mladými odsouzenými podmínky, které jsou na evropské úrovni. Jsem
přesvědčena, že v tomto moderním a důstojném prostředí se nám podaří naše
záměry plnit a tito odsouzení se již do věznic vracet nebudou,“ uvedla ředitelka
Věznice Kuřim plk. PhDr. Zuzana Kalivodová.

Internetové stránky projektu:
http://vscr.cz/o-nas/norske-fondy/pdp-7-kurim/
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Podpořené projekty
a doprovodné aktivity

Zahrada Věznice Nové Sedlo, kde probíhaly
kurzy Údržba veřejné zeleně. Česnek byl
vypěstován přímo odsouzenými v rámci
tohoto kurzu. Foto: Michal Ureš

Legenda
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doprovodná aktivita, která rozšiřuje
spolupráci s partnery z Norska
partner z Norska
partner z jiných zemí

Podpořené projekty a doprovodné aktivity
Název projektu

Příjemce grantu

Partner projektu

Zavedení videokonferencí
v resortu justice

Ministerstvo spravedlnosti

–

Studijní cesta do Norska – výměna
zkušeností a dobré praxe v oblasti
elektronického monitoringu
a probačních domů

Ministerstvo spravedlnosti

Ředitelství norské
nápravné služby*)

Multilaterální seminář v Polsku
na téma „ECHR jako integrální
součást justiční metodologie –
motivace soudních rozhodnutí“

Ministerstvo spravedlnosti

Norská národní
správa soudů

Multilaterální seminář v Rumunsku
na téma „ECHR jako integrální
součást justiční metodologie –
motivace soudních rozhodnutí“

Ministerstvo spravedlnosti

Studijní cesta do Norska –
prohloubení znalostí
o systému otevřené věznice

Ministerstvo spravedlnosti

Ředitelství norské
nápravné služby

481,161

Mezinárodní konference – otevřená
věznice (Stráž pod Ralskem)

Ministerstvo spravedlnosti

Ředitelství norské
nápravné služby

302,372

Systém dalšího vzdělávání pracovníků
Probační a mediační služby ČR

Probační a mediační služba

Ředitelství norské
nápravné služby

8,885,528

Projekty zranitelných skupin
ve věznicích a vzdělávání
zaměstnanců Vězeňské služby

Vězeňská služba
České republiky

Alternativa k násilí
(Alternativ til Vold)

12,908,786

Zvýšení efektivity přípravy
vězňů před propuštěním
z Věznice Nové Sedlo

Vězeňská služba
České republiky

*)

Grant (Kč)
48,903,693
497,940

16,960

Rada Evropy
Norská národní
správa soudů

425,575

Rada Evropy

Ředitelství norské
nápravné služby
–

10,637,630

Pod Ředitelství norské nápravné služby spadají norské věznice a všechna nápravná zařízení. Některé z nich
byly zapojeny v projektech a aktivitách programu CZ15 (vyznačeno v části Spolupráce a partnerství).
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Podpořené projekty a doprovodné aktivity
Název projektu

Příjemce grantu

Partner projektu

Grant (Kč)

Zvýšení efektivity přípravy
vezněných žen před propuštěním
z Věznice Opava

Vězeňská služba
České republiky

Ředitelství norské
nápravné služby

11,908,304

Výstavba výrobně vzdělávací
haly pro rekvalifikační kurzy
vězňů před propuštěním
ve Věznici Příbram

Vězeňská služba
České republiky

–

11,167,206

Zvýšení efektivity v zacházení
s mladými dospělými ve věku
18 – 26 let ve Věznici Kuřim

Vězeňská služba
České republiky

–

11,167,364

Účast zástupců předem
definovaných projektů
na jednání Výboru pro spolupráci
programu CZ15 v Oslu

Ministerstvo financí

Ředitelství norské
nápravné služby

Workshop pro zprostředkovatele
programů za oblasti justice
a vnitro v rámci EHP a Norských
fondů 2009–2014 v Bukurešti,
15. a 16. 3. 2016

Ministerstvo financí

Kancelář finančních
mechanismů

Bilaterální spolupráce zaměstnanců
českých a norských ženských věznic

Vězeňská služba
České republiky

Ředitelství norské
nápravné služby

932,985

Výměnná studijní cesta v rámci
Norska a České republiky – výměna
zkušeností a sdílení dobré praxe
v oblasti elektronického monitoringu

Probační a mediační
služba

Ředitelství norské
nápravné služby

1,115,438

Studijní cesta do Norska – výměna
zkušeností a dobré praxe v oblasti
otevřených věznic

Ministerstvo spravedlnosti

Ředitelství norské
nápravné služby

414,000

26

296,450

74,000
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Školení k používání videokonferenčního zařízení v rámci
projektu Zavedení videokonferencí v rezortu justice.
Foto: Archiv Ministerstva spravedlnosti
Pracovní cesta zaměstnanců českých ženských věznic do Norska
v rámci bilaterální spolupráce (v rámci projektu Věznice Opava).
Foto: Archiv odd. EU fondů a dotací GŘ VS
Závěrečná konference projektu Systém dalšího vzdělávání
pracovníků Probační a mediační služby ČR. Foto: Archiv PMS ČR
Pracovní cesta do Norska zaměstnanců VS ČR v rámci bilaterálních
aktivit předem definovaného projektu VS ČR. Foto: Archiv VS ČR
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Rozestavěný objekt výrobně vzdělávací haly ve Věznici
Příbram. Foto: Archiv Věznice Příbram
Truhlářská dílna v novém centru teoretické a praktické
přípravy ve Věznici Nové Sedlo. Foto: Michal Ureš
Výrobně vzdělávací hala ve Věznici Příbram.
Foto: Michal Ureš
Vybavení PC učebny výpočetní technikou v příbramské
věznici. Foto: Michal Ureš
Seminář ve spolupráci s ATV na téma Práce s násilnými
pachateli v rámci projektu VS ČR. Foto: Archiv GŘ VS
Kurz finanční gramotnosti pro sociální pracovnice
v rámci projektu PDP VS ČR. Foto: Archiv GŘ VS
Zapojení vězňů do pracovních činností na ostrově Bastøy,
Norsko. Foto: Archiv Věznice Bastøy
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Spolupráce s Radou Evropy –
partnerem programu
„Rada Evropy byla v roli partnera programu, což nám
umožnilo úzce spolupracovat při dosahování cílů
programu CZ15 s českými a norskými partnery.
Otevřenost a naprostá angažovanost partnerů
vedla k vytvoření prostředí pro hladkou a efektivní
spolupráci. Realizace projektů nebyla nikdy
bezproblémová, avšak odhodlání a oddanost
Ministerstva spravedlnosti, Probační a mediační
služby, Vězeňské služby České republiky a norských
partnerů spolu s důslednou kontrolou Ministerstva
financí, přispělo k překonání veškerých překážek
a vedlo tak k úspěšné implementaci programu.
Realizace programové oblasti PO31 Budování
kapacit a spolupráce v justici, prostřednictvím PDP,
pomohla českým soudním orgánům řešit stále se
zvyšující požadavky na modernizaci včetně
tzv. e-justice, tj. zavedení videokonferencí v soudních
řízeních s účelem zvýšení efektivity a kvality služeb
poskytovaných občanům. Česká republika tak patří
mezi 17 členských států s nejmodernější dostupností
a využíváním IT služeb pro účely soudního řízení
na všech soudech. Mimoto implementace tohoto
programu pozici České republiky ještě posílila.
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Neméně důležitá byla i práce v rámci programové
oblasti PO32 Nápravné služby včetně alternativních
trestů. V poslední monitorovací zprávě CPT
z roku 2014 byly vzneseny otázky zabývající se
problematikou zadržování cizinců, materiálními
podmínkami včetně denních režimů, ale také
podmínkami zadržování ve vězeňských zařízeních
a dostupností aktivit uskutečněných mimo celu.
Díky realizaci 5 PDP v rámci oblasti Nápravné
služby včetně alternativních trestů se zvýšil počet
programů pro vězně. Tyto programy cílily na získávání
specifických životních, ale i obchodních dovedností
sloužících k přípravě na jejich propuštění. Souběžně
došlo k zdokonalení kvalifikace a dalších dovedností
vězeňských pracovníků, přičemž došlo ke zvýšení
jejich profesionality, a to díky nově navrženým
vzdělávacím programům.“
Sophio Gelashvili a Raluca Ivan
Rada Evropy

Bilaterální spolupráce s norským
partnerem programu
„Norské fondy jsou důležitou příležitostí pro bilaterální
spolupráci mezi Norskem a Českou republikou a jsem
obzvláště potěšen, že Norské fondy připravily půdu
pro širokou spolupráci mezi nápravnými a probačními
službami v obou zemích.
V posledních šesti letech jsme byli svědky velice
konstruktivní a uspokojivé spolupráce, která přispěla
k výměně znalostí, kompetencí a zkušeností
a vybudování vazeb mezi vězeňskými a probačními
službami v České republice a Norsku.
Díky realizaci projektů jsme mohli být svědky
pozitivních výsledků, které přispěly ke zdolání
současných problémů spojených s nárůstem populace
ve věznicích, používání alternativních trestů, zaměření
na zranitelné skupiny stejně tak jako zvýšení
kompetencí jak vězňů, tak i zaměstnanců věznic
prostřednictvím rehabilitačních programů a školení
personálu.

Ženské věznice Bredtveit a Ravneberget a věznice
Trøgstad a Bastøy byly stejně jako probační služba
Agder zapojené do doplňkových aktivit podpořených
z fondu pro bilaterální spolupráci. Jejich zástupci taktéž
zmiňují vynikající a konstruktivní partnerství, které
vyústilo v úspěšnou výměnu zkušeností a kompetencí.
Rád bych všem pogratuloval k výborným výsledkům,
kterých bylo do roku 2017 dosaženo prostřednictvím
opravdu dobře odvedené práce při zlepšování
systému nápravné služby. Dovolte mi závěrem
zdůraznit, že jsem si jistý pokračováním této vzájemně
obohacující spolupráce i v budoucnosti.“
Inger-Lise Becher a Kim Ekhaugen
Ředitelství norské nápravné služby

Norští partneři projektů byli aktivně zapojeni
do realizace dvou projektů v rámci nápravné služby
a jednoho projektu ve spolupráci s Probační
a mediační službou ČR (PMS). Probační služba
Akershus byla velice spokojena se spoluprací s PMS
v projektu zaměřeném na rozvoj systému pro další
vzdělávání zaměstnanců PMS. Spolu s věznicemi
v Ullersmo, Ringerike a Ila se projektu zúčastnila také
University College of Norwegian Correctional Service.
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Spolupráce a partnerství
3

předem definované projekty ve spolupráci
s partnery z Norska

3

partnerské instituce z donorských zemí

∞

inspirace

Nové Sedlo

Opava

Praha

Příbram

Kuřim

Reykjavík

Bastøy

Oslo (Ullersmo, Ringerike, Ila, Bredveit)
Trogstad
Ravneberget

Vaduz

Administrativa, která se vyplatí!
7
za přibližně
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předem definovaných projektů
mil. Kč realizovaných v letech 2014–2017

Kontakty
Ministerstvo financí – Zprostředkovatel programu
czp@mfcr.cz
Ministerstvo spravedlnosti – Partner programu
http://portal.justice.cz
Rada Evropy – Partner programu
http://www.coe.int/en/
Ředitelství norské nápravné služby
http://www.kriminalomsorgen.no/
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Foto na obálce:
Zahrada Věznice Nové Sedlo, prostor
pro výuku kurzů Údržba veřejné zeleně.
Foto: Michal Ureš

www.eeagrants.cz
www.norwaygrants.cz
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