
 

 

 

„Väzenie, reintegrácia, vzdelávanie. Výcviky na podporu sociálnej a pracovnej 

reintegrácie ľudí v a po výkone trestu.“ 
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Druhé projektové stretnutie sa konalo v Prahe v marci 2016. Zúčatnili sa ho všetky 

projektové partnerské organizácie, menovite: Edukos (SK), Nadácia Slawek (PL), 

RUBIKON Centrum (CZ), Váltó-Sáv Alapítvány (HU) a Gartyciou Grudas (LT). Na 

programe sa zúčastnili dvaja reprezentanti z každej organizácie.  

Program začal o 9:00 krátkou prezentáciou projektu “Šach na ulici”, na ktorom sa 

zúčastnilo  RUBIKON Centrum a ktorý môže byť inšpiráciou pre iných partnerov. Do 

projektu boli zapojení väzni, ktorí vytvorili hracie šachové figúrky v rámci stolárskeho 

workshopu. Účastníci programu taktiež navštívili Domov sv. Karola Boromejského, 

ktorý realizuje projekt jedinečný v celej strednej Európe, v rámci ktorého je 

ženské väzenské oddelenie situované priamo v domove. Projekt má svoju historickú 

tradíciu v zmysle ktorej zapája odsúdených do pomocných prác v kuchyni, v práčovni 

a nutných upratovacích činností domova.  Väzenkyne pritom môžu pomáhať aj 

priamo na oddeleniach.  Aj preto domov pre nich organizuje výcvikové kurzy sv. 

Zdislavy s cieľom vyučiť ich na kvalifikované zdravotné asistentky.  

 

Priebežná projektová evaluácia, evaluácia stretnutia, výstup 1 – výcviky vo väzení a 

výstup 4 –“zameranie na slobodu” boli taktiež predmetom debaty počas prvého dňa 

programu.  

Hlavnou témou stretnutia bol výstup “príležitosti na prepustenie”. Predstavitelia 

jednotlivých  organizácií odprezentovali svoje metódy, ktoré využívajú pri príprave ich 

klientov na prepustenie. Po prezentácii každej metódy nasledovala diskusia, v rámci 

ktorej sa všetci účastníci mohli pýtať otázky o prezentovaných metódach. 

Odprezentované metódy budú ďalej rozpracované v rámci daného výstupu projektu. 

Tu je krátky prehľad metód:  

Organizácia Váltó-sáv Alapítvány odprezentovala metódu “Change-Fever: 

tabuľovú hru na prípravu na prepustenie” a “biblioterapiu – metódu na 

prípravu na prepustenie”. Cieľom metódy Change-Fever: tabuľová hra na prípravu 



 

 

na prepustenie je pripraviť väzňov na ich povinnosti v prvom mesiaci po prepustení. 

Avšak, hra tieto povinnosti prezentuje hravou formou, pričom je taktiež didaktická a 

ľahko pochopiteľná. Týmto spôsobom môžu byť hodnoty a normy majoritnej 

spoločnosti prijaté ľahko a “empiricky” počas hrania hry. Biblioterapia – metóda na 

prípravu na prepustenie je vysoko efektívna metóda na rozvoj seba-uvedomenia a 

seba-úcty väzňov vo výkone trestu.  

Organizácia EDUKOS odprezentovala “socio-terapeutickú metódu na prípravu na 

prepustenie a “simulačnú hru pre rozvoj finančnej gramotnosti”. Socio-terapia 

je základnou metódou sociálnej práce. Jedná sa o aktivitu zameranú na obnovenie, 

zlepšenie, rehabilitáciu a zmiernenie sociálneho stavu, v ktorom sa klient nachádza. 

Simulačná hra je efektívny pedagogický nástroj pre rozvoj finančnej gramotnosti pre 

celú škálu problémových cieľových skupín, ktoré sa nachádzajú v dlhodobej 

nezamestnanosti.  

Organizácia RUBIKON Centrum odprezentovala “kognitívno-behaviorálnu 

metódu PUNKT rodina” a “kurz finančnej gramotnosti”. Hlavným cieľom kurzu 

finančnej gramostnosti vo väzeniach je zvýšenie celkovej kompetencie páchateľov v 

oblasti finančnej gramotnosti, informovať ich o problémoch v oblasti dlhovej tematiky 

a vysvetliť im ich práva a taktiež povinnosti v procese oddlžovania. Program “PUNKT 

rodina” je skupinový a individuálny terapeutický program zameraný na prípravu na 

prepustenie mladistvých páchateľov s cieľom znížiť ich riziko recidívy. Program 

využíva metódu kognitívno-behaviorálnej terapie. Názov “PUNKT rodina” znamená 

“Problémy už nedelám, kámo. Tečka.” a zahrňuje aj prácu s rodinou mladistvých 

páchateľov.  

Organizácia Nadácia Slawek odprezentovala metódy “výcvik na zvládanie 

agresivity ART – Aggression Replacement Training” a metódu “kreatívnej 

resociálizácie”.  ART sa zameriava na vývoj individuálnych kompetencií týkajúcich 

sa rôznych emocionálnych a sociálnych aspektov, ktoré prispievajú k agresívnemu 

správaniu u mladistvých; techniky programu sú koncipované s cieľom učiť 

agresívnych ľudí kontrolovať ich agresívne impluzy a vnímať veci aj z inej 

perspektívy ako z ich vlastnej. Metóda kreatívnej resocializácie sa skladá z viacerých 

interakcií, napr. metóda korekčného divadla a metóda korekčného športu.  



 

 

Organizácia Garstyčios grūdas odprezentovala metódu “integrácia odsúdených 

do spoločnosti”  a “kognitívnu metódu zameranú na hlbšie spoznanie seba 

samého a iných”. Podstatou programu “integrácia odsúdených do spoločnosti” je 

pomôcť odsúdeným pochopiť aký typ pracovnej činnosti je pre nich najvýhodnejší; 

posilniť ich motiváciu; preveriť na čo sa odsúdený najviac hodí a akú činnosť si má 

vybrať. Kognitívna metóda na hlbšie spoznanie seba samého a iných je založená na 

lepšom a hlbšom spoznaní seba samého a iných pomocou alebo bez pomoci 

psychológov a sociálnych pracovník.  

Webstránka projektu:http://www.preproject.hu/ 

Projektoví partneri: 

Váltó-sáv Alapítvány (HU): www.valtosav.hu 

Slawek Foundation (PL):http://www.fundacjaslawek.org/ 

EDUKOS (SK):http://www.edukos.sk/ 

RUBIKON Centrum (CZ):http://www.rubikoncentrum.cz/ 

Charity and support fund „Garstyčiosgrūdas” 

(LT):https://garstyciosgrudas.wordpress.com/ 
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