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Představení 
obou výzev

harmonogram 
a alokace

 Zprostředkovatel programu: Ministerstvo financí

 Partner programu: Ministerstvo spravedlnosti

 PODPORA REINTEGRACE ODSOUZENÝCH OSOB A OSOB PROPUŠTĚNÝCH 
Z VÝKONU TRESTU ODNĚTÍ SVOBODY

 Datum vyhlášení a zahájení příjmu žádostí: 14. 01. 2021; 12:00

 Datum a čas ukončení příjmu žádostí: 24. 03. 2021; 12:00

 Finanční alokace výzvy rozhodná pro výběr projektů k financování grantu je 
20 979 175 Kč (EUR 791 667). Granty se udělují v Kč.

 ODBORNÁ PÉČE PRO VĚZNĚNÉ UŽIVATELE DROG A JEJÍ NÁSLEDNÁ 
KONTINUITA PO PROPUŠTĚNÍ

 Datum vyhlášení a zahájení příjmu žádostí: 14. 01. 2021; 12:00

 Datum a čas ukončení příjmu žádostí:   17. 03. 2021

 Finanční alokace výzvy rozhodná  pro výběr projektů k financování grantu je 
23 830 787 Kč (EUR 899 275). Granty se udělují v Kč.



Zaměření a cíl 
výzvy JU1A

Podpora reintegrace odsouzených osob a osob propuštěných 
z výkonu trestu odnětí svobody

ZAMĚŘENÍ: Výzva se zaměřuje na opatření penitenciární a post-penitenciární
péče v oblasti nápravných zařízení a vazby.

CÍL: Cílem výzvy je vytvořit odpovídající podmínky pro resocializaci
a reintegraci osob po výkonu trestu odnětí svobody, a to jak osob
propuštěných po vykonání celého trestu odnětí svobody, tak osob, které byly
z výkonu trestu propuštěny podmíněně. Tohoto cíle by se mělo dosáhnout
provázáním státních institucí a nestátních neziskových organizací.

Program Mentoring by měl směřovat k:
 aktivnímu zapojení klienta do řešení hlavních problémových oblastí

(zajištění bydlení, zaměstnání, zajištění potřebných dokladů, jednání
s úřady, řešení finanční situace klienta, podpora kontaktů s rodinou
a blízkými apod.);

 stabilizaci životní situace klienta v období po propuštění;

 snížení recidivy trestné činnosti.



Důležité 
informace

 Minimální délka realizace projektu je 30 měsíců. 

 Nejzazší datum pro ukončení realizace projektu a veškerých jeho aktivit 
je 30. 4. 2024. 

 Konečné datum způsobilosti výdajů je 30. 4. 2024.

 Minimální výše grantu je 1 325 000 Kč (EUR 50 000). 

 Maximální výše grantu je 5 300 000 Kč (EUR 200 000).

 Na udělení grantu nemá žadatel právní nárok. 

 Investiční výdaje nejsou povoleny jako součást způsobilých výdajů po 
celou dobu realizace projektu. 

 Projekt nesmí generovat zisk. 

15. září - datum, od kterého je možné nejdříve realizovat projekty



Žádost o grant

Žádosti o grant bude možné vyplnit a předložit pouze elektronicky 
prostřednictvím informačního systému IS CEDR do 24. 03. 2021; 12:00. 

Předpokládané výdaje projektu budou uvedeny v Kč a všechny 
informace budou zpracovány v českém jazyce.

Doporučujeme projít obecné zásady, které jsou uvedené v Pokynu pro 
žadatele (kap.1 a 2)

Je možné podat žádost o grant v otevřené výzvě malého grantového 
schématu (JU1A) a zároveň v otevřené výzvě (JU1B)

Organizace může žádat o grant v roli žadatele v rámci výzvy JU1A a 
zároveň být partnerem ve výzvě JU1B a naopak.

Žadatel může podat pouze jednu žádost o grant v rámci této výzvy. 



Oprávnění 
žadatelé a 
kritéria 
oprávněnosti

 Oprávněnými žadateli jsou NNO zřízené jako právnické osoby
v České republice, relevantní právnická forma je uveden ve výzvě.

 Fyzické osoby nejsou oprávněnými žadateli.

 Podmínkou pro podání žádosti o grant je minimálně tříletá
zkušenost žadatele nebo partnera s prací s pachateli trestné
činnosti, a to minimálně v jedné z následujících oblastí:

 realizace probačních, resocializačních nebo reintegračních
programů;

 poskytování poradenství a dalších obdobných služeb osobám, které
byly odsouzeny pro spáchání trestného činu, při jejich začleňování
do běžného života

 Splnění výše uvedené podmínky bude doloženo vyplněním
povinné přílohy žádosti o grant Prohlášení o činnosti organizace.



Oprávnění 
partneři a 
partnerství v 
projektu 

 Žádost o grant může být předložena v partnerství s oprávněnými partnery.
Fyzické osoby nejsou oprávněnými partnery.

 Obsah partnerství je rozepsán v Pokynu pro žadatele.

 Spolupráce na projektu v partnerství s relevantními organizacemi z Norska není
povinná, je však preferovaná v rámci bodového hodnocení.

 Způsobilé výdaje na podporu a posílení partnerství by měly být zahrnuty
do rozpočtu projektu.

 Počet partnerů projektu není omezen.

 Vězeňská služba České republiky (VS ČR) neplní roli partnera.

 V případě schválení grantu je žadatel povinen s partnerem/partnery uzavřít
partnerskou smlouvu/y.

 Za realizaci projektu a dosažení jeho cíle včetně stanovených výstupů zodpovídá
vždy žadatel.



Místo 
realizace 
projektu

 Aktivity projektu se musí uskutečnit na území České republiky.

 Žadatel musí být schopen pracovat s klienty, kteří se po propuštění na
svobodu vracejí do jakéhokoli regionu v České republice.

 Žadatel bude realizovat program Mentoring v jedné nebo více vybraných
věznicích z daného seznamu.

 Minimální počet klientů, kterým budou v jednotlivých oblastech podpory 
v průběhu realizace projektu poskytovány služby, je 30 osob na jednu 
věznici. 



Předpoklady 
pro realizaci 
projektu

Zajištění 
součinnosti s 
příslušnými 
věznicemi

 Záměr realizovat program Mentoring ve vybrané věznici (jedné nebo více)
musí být před podáním žádosti o grant projednán zástupcem/zástupci
NNO s vedením věznice. Předpokladem pro možnost podání žádosti o
grant je získání souhlasného prohlášení ředitele věznice (viz Kapitola
2.8 Aktivity projektu) s realizací programu Mentoring v dané věznici.

 Doporučovaný postup pro realizaci jednání s ředitelem věznice je
detailně popsán v kap. 2.4.3. Pokynu pro žadatele

 Úspěšný žadatel o grant následně uzavře s každou věznicí smlouvu o
spolupráci.

 Dbejte na vhodnou informovanost a provázanost všech subjektů, se
kterými bude během realizace programu a poskytování služeb klientům
spolupracovat.



Cílové skupiny

 Cílovými skupinami se rozumí lidé, kteří budou těžit z aktivit
projektu:

 1) klienti programu Mentoring
 osoby ve výkonu trestu odnětí svobody, které se připravují na 

propuštění; 

 osoby propuštěné z výkonu trestu odnětí svobody, včetně 
podmíněně propuštěných. 

 2) mentoři 
 osoby min. s ukončeným středoškolským vzděláním s maturitou, 

min. ve věku od 20 let bez záznamu ve výpisu z rejstříku trestů, které 
absolvují školení určené pro mentory; 

 proškolení mentoři, kteří budou následně zajišťovat realizaci 
programu Mentoring. 

Odborné činnosti bude v programu Mentoring zajišťovat osoba 
kvalifikovaná jako sociální pracovník splňující kvalifikaci podle §110 
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 



Realizační tým 
a popis 
jednotlivých rolí

 Zapojení mentorů a odborných pracovníků v rámci programu 
Mentoring

 Role mentora spočívá v aktivizaci a doprovázení klienta (např. pomoc při
jednání s úřady, pomoc při řešení finanční situace spočívající ve
zprostředkování dluhového finančního poradenství, zprostředkování
dalšího např. odborného poradentství apod.)

 Role odborného pracovníka spočívá v zajištění užšího výběru klientů
vhodných pro zařazení do programu Mentoring a v nastavení spolupráce
mezi klientem, mentorem a jím samotným a v průběžné odborné podpoře
mentora. Zpracovává analýzy situace klienta, posun klienta v daných
oblastech, vytváření individuálních plánů pro klienta.

 Žadatel zajistí mentorovi a odbornému pracovníkovi supervizi a podporu
při výkonu jejich činností a dále odpovídající zázemí pro výkon jejich
činností, a to vč. zajištění dopravy do/z věznice a návratového regionu.

 Popis a specifikace činností, za něž odpovídá věznice, jsou uvedeny
v Pokynu pro žadatele.



Oprávněné 
aktivity 

 Program Mentoring se zaměří na období před i po propuštění z výkonu 
trestu a musí být připraven tak, aby pokryl 4 základní oblasti podpory

 pomoc při zajištění bydlení a dalších základních materiálních potřeb, 

 pomoc při hledání zaměstnání, získání/upevnění pracovních návyků, 
včetně kvalifikace a rekvalifikace 

 rozvoj funkčních rodinných vztahů a dalších podpůrných sociálních 
kontaktů 

 řešení finanční situace (hospodaření s financemi, řešení pohledávek 
apod.) 

 min. 2 dodatečné oblastí podpory klienta, např. :
 rozvoj sociálních dovedností 

 resocializační programy zaměřené na specifické oblasti 

 vzdělávací programy 



Oprávněné 
aktivity 

POVINNÉ KLÍČOVÉ AKTIVITY PROJEKTU:
1) vytvoření programu Mentoring
2) realizace programu Mentoring

1) VYTVOŘENÍ METODIKY PROGRAMU 

povinné dílčí činnosti:

 a) vytvoření metodiky programu

 Metodika musí obsahovat popis konkrétních oblastí podpory a činností, na
které se bude v rámci klientské práce odborný pracovník a mentor zaměřovat.

 b) vytvoření školicího manuálu pro mentory

 Manuál musí být v souladu s vytvořenou metodikou programu Mentoring a
musí obsahovat minimálně:

 cíl školení; —
 vhodně zvolený rozsah a obsah lekcí; —
 popis použitých metod práce, pracovních technik a pomůcek; —
 popis požadavků pro výběr mentorů (včetně možných kontraindikací); —
 popis způsobu ověření znalostí a praktických dovedností mentora.

 c) zhodnocení vytvořené metodiky programu a školicího manuálu pro
mentory a jejich aktualizace na základě zkušeností z realizace programu
Mentoring



Oprávněné 
aktivity 

2) REALIZACE PROGRAMU MENTORING 

povinné dílčí činnosti: 

a) proškolení mentorů a zajištění jejich průběžné odborné podpory
(intervize, supervize apod.)

b) realizace programu dle vytvořené metodiky, vč. analýzy potřeb
klientů, vytvoření a realizace —individuálních plánů klientů a
aktivit k prevenci předčasných odchodů z programu (klientů
programu i mentorů)
 1) výběr a vstup klienta do programu Mentoring 

 2) Analýza situace klienta 

 3) Vytváření a realizace individuálních plánů 

 4) Prevence předčasných odchodů z programu 



Oprávněné 
aktivity –
doplňkové 
informace

Práce s klientem probíhá výhradně v období realizace projektu, a to cca 6
měsíců před jeho propuštěním a cca 6 měsíců po jeho propuštění.

Výčet dílčích činností v rámci klíčových aktivit projektu není taxativní.

Budou poskytovány jednotlivým klientům takové služby (případně materiální
pomoc), které souvisí se stabilizací jejich situace a které mohou přispět k
jejich úspěšné reintegraci.

Klientům nesmí být z rozpočtu projektu poskytována žádná hotovost.

Frekvence kontaktu - doporučuje se minimálně 2 kontakty měsíčně s klientem
v období jeho výkonu trestu odnětí svobody a 1 kontakt týdně v prvních dvou
měsících po jeho propuštění a dále dle potřeby.

Forma kontaktu s klientem bude zvolena vždy individuálně dle konkrétních
podmínek. Upřednostňuje se však osobní kontakt. V rámci penitenciární části
Mentoring programu lze využít „vzdálený“ kontakt, a to zejména v situaci, kdy
VS ČR omezí možnost vstupu pracovníků vnějších subjektů do věznic (např. v
souvislosti s epidemiologickou situací v regionu).


