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Výzva k předkládání  žádostí o grant na individuální 
projekty z Fondů EHP a Norska 2014-2021 

• Cílem spolupráce je formování přístupu a hodnot vězněné osoby již v průběhu výkonu trestu odnětí 
svobody,  ale  především  vytvoření  funkčního  přesahu  do  doby  po  skončení  výkonu  trestu  odnětí 
svobody. Práce s vězněnými osobami a osobami propuštěnými z výkonu  trestu odnětí svobody vyžaduje 
multidisciplinární přístup,  tyto osoby často neřeší pouze problémy související  s  trestnou činností, ale  řadu 
dalších  závažných  problémů,  často  navázaných  na  nevhodný  životní  styl  či  vzniklých  v  důsledku 
předchozího  protiprávního  jednání.  Potřebou  tedy  je  zajištění  přirozené  podpory  pachatelů  při  řešení 
běžných životních situací. 

• Alokovaná částka: 1.690.942 EUR (+ 10% ze státního rozpočtu)

• Zdroje financování: Norské fondy 90%, státní rozpočet 10%

• Doba realizace: 3 roky

• Předpokládané datum vyhlášení výzvy: podzim 2019

Základní informace



Výzva část A): Podpora reintegrace odsouzených osob a osob 
propuštěných z výkonu trestu odnětí svobody – mentoring 

• Alokovaná částka: 791.667 EUR (+ 10% ze státního rozpočtu)
• Cíl grantového schématu: podporovat vznik a rozvoj sítě mentorů, kteří budou poskytovat 
klientům podporu při jejich přípravě na výstup z výkonu trestu odnětí svobody a následně po 
propuštění.

• Cílová skupina: osoby opouštějící výkon trestu odnětí svobody po vykonání celého trestu 
nebo po podmíněném propuštění, které nabídku pomoci od mentora potřebují, tzn., že jsou v 
rizikové situaci, nejsou schopni sami situaci zvládnout a postrádají zázemí, a které s ní budou 
souhlasit.

• Oprávnění žadatelé: 
• spolky,  ústavy,  obecně prospěšné  společnosti,  účelová  zařízení  registrovaných  církví  a 
náboženských společností, nadace a nadační fondy;

• žadatel o grant musí splňovat podmínku alespoň roční historie v době podání žádosti;

Základní informace



Výzva část A): Podpora reintegrace odsouzených osob a osob 
propuštěných z výkonu trestu odnětí svobody – mentoring 

• Cílem je vytvoření sítě mentorů (bude zajišťovat žadatel), kteří budou poskytovat podporu odsouzeným, resp. propuštěným, osobám při 
jejich znovu začlenění do společnosti. 

• Mentor bude proškolený laik (žadatel bude muset zajistit proškolení) a bude v rámci své činnosti spolupracovat se sociálním kurátorem 
a u osob podmíněně propuštěných, kterým byl uložen dohled Probační a mediační služby, s probačním úředníkem. 

• Mentoři budou s vězněnými osobami navazovat kontakt už ve výkonu trestu odnětí svobody, přibližně 6 měsíců před propuštěním (či 
dle potřeby). V rámci navázání  kontaktu s odsouzeným  ještě ve výkonu  trestu odnětí  svobody se dle vyhodnocení  sociálního kurátora 
určí vhodné oblasti podpory klienta a budou naplánovány aktivity, které mentor mezi tím může pro klienta zajistit. Vhodné klienty 
bude  vytipovávat Vězeňská  služba ČR,  kdy  jedním  z klíčů  bude  region,  do  kterého  se  klient  po  propuštění  bude  vracet  (v  dojezdové 
vzdálenosti mentora). 

• Po  propuštění  z výkonu  trestu  odnětí  svobody  bude mentor  ve  spolupráci  se  sociálním  kurátorem/probačním  úředníkem 
pomáhat  klientovi  v oblastech  vyžadujících  jeho  podporu,  a  to  zejména  v oblasti  řešení  jeho finanční  situace (zprostředkování 
dluhového/finančního poradenství), navázání kontaktu s rodinou, pomoc se zaměstnáním, řešení bytové situace, doprovod na úřady 
a další úkony vůči veřejné správě a zprostředkování dalšího (například odborného sociálního) poradenství.  

• Cílem spolupráce mentora s klientem je:
• podpora klienta při řešení náročných životních situací;
• zprostředkování odborných služeb a pomoci;
• podpora klienta v motivaci k dosažení pozitivních změn v životě;.
• zapojení klienta do komunity.

Podpořené aktivity



Výzva část B): Zajištění návaznosti péče o uživatele drog po 
propuštění z VTOS formou case managementu

• Alokovaná částka: 899.275 EUR (+ 10% ze státního rozpočtu)

• Cíl  grantového  schématu: vznik  a  rozvoj  sítě  služeb  (sociálních/zdravotních),  které  budou  klientům 
(osobám s adiktologickou  poruchou)  poskytovat  odbornou péči  formou casemanagementu v odbobí 
posledních 6 měsíců konce trestu odnětí svobody a min. 2 měsíců po propuštění.

• Cílová  skupina: osoby  opouštějící  výkon  trestu  odnětí  svobody s  adiktologickou  poruchou, 
nejčastěji  v  kombinaci  s  další  duševní  poruchou  nebo  jinými  závažnými  rizikovými  faktory 
zvyšujícími pravděpodobnost recidivy k trestné činnosti, motivované a indikované k využití metody 
case managementu.

• Oprávnění žadatelé: 
• spolky,  ústavy,  obecně  prospěšné  společnosti,  účelová  zařízení  registrovaných  církví  a 
náboženských společností, nadace a nadační fondy;

• žadatel o grant musí mít alespoň jednu certifikovanou obdobnou službu (certifikát RVKPP).

Základní informace



Výzva část B): Zajištění návaznosti péče o uživatele drog po 
propuštění z VTOS formou case managementu

• Pracovníci NNO – casemanageři – budou už ve věznicích  realizovat přípravu odsouzených s adiktologickou poruchou na propuštění. Výběr 
odsouzených  a  základní  práci  s  motivací  zajistí  adiktolog  věznice  po  konzultaci  s  case managerem. Tyto  služby  case managera  budou 
v souladu  se  Standardy  odborné  způsobilosti  platnými  v komunitě.  Prostřednictvím  case  managera    bude  zajištěna  příprava  na  propuštění, 
podpora  při  přechodu na  svobodu  včetně  zajištění  odborné  péče  a  stabilizace  klienta  (ubytování,  strava,  oblečení,  léky,  příp.  i  zaměstnání    atp.)  v 
komunitě po dobu prvních měsíců. 

• Role case managera:
• Spolupráce  odsouzeného  s  case  managerem  začíná  ideálně  6 měsíců  před  propuštěním.  Během  VTOS zajišťuje  koordinaci  péče 

léčebné,  zdravotní,  sociální  a  rehabilitační.  V  tomto  období  je  spolupráce  zaměřena  především  na  kontaktování  a propojování 
klienta/pacienta s vhodnými službami pro zajištění poskytování následné péče.  Case manager dohodne s pacientem/klientem cíle, kterých 
chce  během  spolupráce  dosáhnout, sestaví  tzv.  individuální  plán.  Individuální  plán  obsahuje  body,  které  jsou  kritériem  pro  zlepšení 
životní situace konkrétního jedince. Case manager se při práci s pacientem/klientem během VTOS zaměřuje dále na odbornou péči o klienty 
(příprava na propuštění, předvýstupní poradenství, motivační program, administrativní zajištění následné péče/bydlení/zaměstnání, aj.) a zajištění 
následné péče v civilním substitučním centru u indikovaných pacientů..

• V prvních  24  hodinách  po  propuštění zajišťuje  osobní  doprovod  klienta  z místa  propuštění  do  místa  návratu  (prostředky  hromadné 
dopravy). Po výstupu z VTOS case manager odsouzeného doprovodí do předem dohodnuté služby,

• V dalším období po propuštění provází klienta (max. 2 měsíce), případně předává klienta do pobytové léčby. V případě, že se klient vrací 
do regionu, který má na starosti stejný case manager, který klienta provázel v době pobytu ve věznici, pokračuje v péči stejný pracovník, pokud 
se  klient  vrací  do  jiného  regionu,  je  předán  do  péče  case managera  tohoto  regionu  v rámci  fungování  koordinovaného  systému.  Během  2 
měsíců  po  propuštění  je  klientovy  zajištěn  stabilizační  program  (ubytování,  strava,  jízdenky,  poplatky  úřadům,  atp.). Pracovník 
neukončuje službu, ale nechá pacientovi/klientovi možnost být s ním nadále v kontaktu - služební telefon, email. Pracovník klienta po předání do 
jiné služby už nekontaktuje, ale nechává mu dveře otevřené. Poskytování služby končí v době, kdy sám klient přestane pomoc case managera 
vyhledávat.

Podpořené aktivity



Výzva k předkládání  žádostí o grant na individuální 
projekty z Fondů EHP a Norska 2014-2021 

• Podpora projektů v partnerství s donorskými státy.

• Prioritou  EHP  a  Norských  fondů  2014-2021  je  posilování  partnerství  mezi  českými  subjekty  a  subjekty  z  Islandu, 
Lichtenštejnska a Norska. Žádosti  je proto možné předkládat v partnerství s  relevantními partnerskými  institucemi z 
donorských zemí.

• Způsobilé výdaje na podporu a posílení partnerství mohou být zahrnuty do rozpočtu žádosti o grant.

• Partner/partneři  z  donorských států  jsou  právnické  a  fyzické  osoby,  které  splňují  stejná  kritéria  způsobilosti  jako 
čeští žadatelé. Partner/partneři z donorských států nejsou oprávněnými žadateli. 



Děkuji za pozornost!
Mail: KNedvedicky@msp.justice.cz 

mailto:KNedvedicky@msp.justice.cz

