
K ohroženým skupinám, kterým se 

Charita věnuje, patří také vězni. Lidé 

vykolejení z pobytu za mřížemi a s po-

šramoceným sebevědomím, kteří hle-

dají svoji další cestu. Mnohdy začínají 

úplně od nuly, často s dluhy na krku. 

S lidmi s nějakým „škraloupem“ Chari-

ta pracuje dlouhodobě a hned několika 

způsoby. 

Nemusí jít nutně o lidi, kteří už na vlastní kůži 

okusili pobyt za mřížemi. Probační program 

Most Oblastní charity Třebíč klade důraz na 

prevenci. Mladistvým a čerstvě plnoletým, kteří 

se ocitli na šikmé ploše, nabízí alternativu trestu 

– individuální poradenství s prvky terapie. „Smy-

slem je, aby na základě těchto rozhovorů s od-

borníkem mladý člověk osobnostně dozrál a svo-

je smýšlení obrátil k řádnému způsobu života,“ 

vysvětluje Ivo Vítek, koordinátor třebíčského 

programu Most.

Dobrovolník v utajení 
Na jihu Čech má dlouhou tradici dopisování 

s vězni, jehož kořeny sahají v Charitě až k amne-

stii v roce 1990. Dnes se projektu věnují dvě 

desítky dobrovolníků. Vězeňská korespondence 

má ovšem přísná pravidla: Pisatelé vystupují 

pod přezdívkou. Všechny dopisy jsou posílány 

prostřednictvím diecézní Charity, která projekt 

metodicky vede, aby na obálce nebylo razítko 

pošty dobrovolníkova bydliště. Pisatel nesmí věz-

ně navštívit, ba ani mu poslat svoji fotku a celé 

dopisování končí propuštěním vězně na svobodu. 

„Smyslem Vězeňské korespondence je doprová-

zení vězně náročným obdobím jeho pobytu ve 

věznici. Snahou je průběžně ho motivovat 

k aktivní práci na sobě samém, aby se zvýšila 

jeho šance po propuštění se znovu začlenit do 

společnosti,“ říká Věrka Michalicová z Diecézní 

charity České Budějovice.

Podobnou „dopisovou“ službu mají také na 

severu Čech, díky dobrovolnici při Diecézní cha-

ritě Litoměřice. Nedaleká Oblastní charita Česká 

Kamenice od loňského roku poskytuje profesio-

nální poradenství lidem jak ve výkonu trestu (od 

loňského února pomohli již 240 klientům), tak 

po propuštění. „S těmito lidmi jsme řešili jejich 

konkrétní potíže v oblasti sociálního, dluhového, 

pracovního a předvýstupního poradenství. Dal-

ším velkým okruhem byla oblast závislostního 

chování,“ říká Štěpánka Kecková z českokame-

nické Charity. Do svého multidisciplinárního 

týmu zapojili rovněž kaplany působící ve věz-

nicích. 

Navazující nabídkou českokamenických je ko-

munitní dům Svatý Dismas, ve kterém propuš-

těným nabízejí bezpečné prostředí pro nový za-

čátek, pomoc a podporu v oblastech, ve kterých 

klient cítí svá slabá místa.

S láskou a bez předsudků 
S bývalými vězni se často setkávají také pracov-

níci azylových domů. „Řada našich klientů má 

‚záznam‘, není to nic neobvyklého,“ říká řeholní 

sestra Radima z Azylového domu sv. Terezie 

v Praze, kde lidem v nouzi poskytují odborné 

poradenství.

„V poradně s klienty řešíme zejména práci a byd-

lení,“ pokračuje sestra Radima. „Učíme je třeba 

vyjít s penězi, aby byli, pokud možno, soběstač-

ní. Ne každý to však zvládne. Mnozí lidé jsou 

přehnaně důvěřiví, nechají se okrást, nebo z nich 

jiní vylákají peníze a už je nevrátí.“

„Hlavním principem je přistupovat k lidem bez 

předsudků,“ pokračuje Radima. S každým 

v poradně sestaví jeho osobní plán, který stanoví, 

kam by se měl klient posunout. Co je schopen 

zařídit sám, to si udělá. A musí se pojmenovat 

věci, které nezvládne. „Dnes mu dáme najíst, ale 

příště by si jídlo měl opatřit bez nás. Jinak by mu 

zůstaly jen natažené ruce a s nimi nespokojenost, 

že dostal málo. Pomoc nemůže být bezbřehá, 

taková by byla k ničemu,“ říká Radima. 

„Záznam v trestním rejstříku je určitým spole-

čenským stigmatem. Proto chceme, aby 

u nás lidé s vězeňskou zkušeností našli klidné 

místo, kde jimi nikdo nepohrdá, kde mohou 

s určitým odstupem promyslet 

svoji situaci, aby nerezignovali na 

svůj život a na společnost. Tady by 

měli zjistit, že mají šanci.“
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O nelehkém osudu lidí „s fl astrem“ 
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„Pomoc musí klienta posouvat, kdyby byla bezbřehá, je k ničemu,“ říká sestra Radima z odborné poradny

                     

„Každý má právo začít znovu a prožít svůj 

život stejně jako ostatní. Proto je velmi 

důležité pomáhat vězňům během i po 

ukončení jejich trestu. Vždyť si jej odčinili 

a nyní potřebují pomoc, aby mohlo žít jako 

my,“ říká Iva Kuchyňková, sociální 

pracovnice – koordinátorka sociální 

oblasti Charity ČR.

Pomoc vězňům a lidem propuštěným 

z výkonu trestu
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