
Zápis z 3. zasedání Komise zdravotní a sociální Rady města Liberec 
konaného dne 21. 3. 2017 

Přítomni: MUDr. Kateřina Absolonová, Bc. Lukáš Poruba, Mgr. Zora Machartová, Lukáš 
Průcha, Mgr. Zuzana Palečková 
Omluveni: Ing. Petra Vokasová, Bc. Martina Teplá, Bc. Lenka Bobvošová, Jana Zobínová, 
PhDr. Ivan Langr – náměstek primátora pro školství, kulturu, sociální věci, Petr Hamapacher – 
Maják, o.p.s. 
Hosté: Mgr. Blanka Dejnožková – Probační a mediační služba, středisko Liberec, vedoucí 
střediska, plk. Mgr. Jan Hladík, ředitel Vazební věznice Liberec, Bc. Albert Faust – kurátor pro 
dospělé, oddělení sociálních činností MML, Bc. Jiří Simeth – Most k naději, z.s. 

Program jednání:  

1. Pomoc lidem s trestní minulostí v návratu do společnosti 
2. Různé  

Zasedání Komise zdravotní a sociální zahájila předsedkyně komise MUDr. Absolonová, která 
přivítala přítomné členy komise a hosty. Poté požádala přítomné hosty o stručné představení 
činnosti jejich organizací.  

K bodu 1  

plk. Mgr. Jan Hladík – ředitel Vazební věznice Liberec: 
 

- vězeňská služba je organizační složkou státu, je ozbrojeným bezpečnostním sborem 
- součástí je i jakási postpéče po propuštění z výkonu trestu – spolupráce s NNO 
- 75 – 80% vězňů jsou recidivisté, většina má pouze základní vzdělání 
- v současné  době pracuje asi 35% vězněných osob, vězni jsou v práci odměňováni dle 

nařízení vlády č. 365/1999 Sb., o výši a podmínkách odměňování odsouzených osob 
zařazených do zaměstnání ve výkonu trestu odnětí svobody a pracují na 3 typech 
pracovišť  – střežené, nestřežené a s volným pohybem  

- navázána spolupráce s firmou MATADOR, která vězňům po propuštění nabízí zajištění 
ubytování zdarma, není zájem – za 1,5 roku využili 2 vězni – vězni mají dluhy a při 
nástupu do zaměstnání jim plat zabaví exekutoři, chybí motivace 

- 2 druhy propuštění – podmíněné a pevné – chybí intenzivní sociální práce, propuštění 
nemají řád, na který byli zvyklí ve věznici a často se velmi rychle vrací zpět 

- nabídka exkurze do prostor Vazební věznice  
 
Mgr. Blanka Dejnožková – Probační a mediační služba: 
 

- PBS usiluje o zprostředkování účinného a společensky prospěšného řešení konfliktů 
spojených s trestnou činností a současně organizuje a zajišťuje efektivní a důstojný 
výkon alternativních trestů a opatření s důrazem na zájmy poškozených, ochranu 
komunity a prevenci kriminality 

- řeší podobné problémy jako vězeňská služba – dluhy, exekuce, závislosti, lidé nevěří, 
že se z toho dostanou, chybí motivace 

- 650-750 případů/rok 
- obecně prospěšné práce (dále jen OPP) jsou nejčastěji ukládaným alternativním trestem 

– tj. trestem nespojeným s odnětím svobody – v České republice, nabízejí odsouzenému 



možnost odpracovat si svůj trest, neboli vlastní aktivitou odčinit své trestné jednání - 
spolupráce s organizacemi, které takové osoby zaměstnají – ZOO, Větrník, Tulipan, TJ, 
Plochá dráha, KNL, KVKL, Komunitní práce Liberec 

- po uzákonění veřejné služby vzniká problém – úbytek vhodných pracovních míst 
- ideálním stavem by bylo, aby zaměstnat osoby na OOP bylo povinné + zajištění 

pojištění a pracovních pomůcek 
- trest domácího vězení – v ČR se uvažuje o zavedení náramků, nyní funguje již v Polsku, 

Slovensku – je to asi o desetinu levnější 
- romský mentoring 

Bc. Albert Faust – kurátor pro dospělé, odd. sociálních činností MML: 

- vykonává funkci sociálního kurátora pro dospělé již 5tým rokem, zaměřuje se na 
spolupráci s osobami ve výkonu trestu nebo po propuštění, které spolupracovat chtějí, 
mají zájem a motivaci, chtějí svoji situaci změnit 

- paradoxem je, že pro ORP Liberec je jediným kurátorem pro dospělé, oproti tomu na 
MML pracuje 11 kurátorů pro děti a mládež 

- spolupracuje se sociálními pracovníky z věznic (Liberec, Rýnovice, Stráž pod Ralskem) 
- ve věznicích pořádá besedy a poskytuje základní sociální poradenství 
- v současné době se firmy uchazečům o zaměstnání po propuštění z výkonu trestu obecně 

nebrání, vzhledem k celkovému nedostatku pracovní síly na trhu 
- vězni ho můžou sami oslovit nebo ho kontaktují sociální pracovníci z věznic, dle 

metodiky by měl oslovovat všechny vězně – není možné v tomto personálním obsazení 
zajistit (100 dopisů/měsíc) 

Bc. Jiří Simeth – Most k naději, z.s.: 

- s propuštěnými se setkávají v rámci všech tří služeb, které organizace poskytuje (dům 
na půl cesty, K-centrum, terénní programy) 

- cca 75% jejich klientů má trestní minulost, spolupráce s PČR, Probační a mediační 
službou 

- do Vazební věznice v Liberci dochází - zaměřují se na služby HR (Harm Reduction) – 
poskytování informací, ochrana před nakažením, edukační programy, snižování a 
minimalizace rizik s užíváním návykových rizik 

p. Lukáš Průcha – Člověk v tísni, o.p.s.: 

- spolupráce s věznicí – individuální práce (25 klientů), přednášky (5 přednášek), 
zaměřují se na dluhovou problematiku 

- resocializační program v rozsahu 30 hodin – řeší se vše komplexně (bydlení, vztahy, 
práce, dluhy) – začátek listopad 2016 - není zájem – cca 5 klientů, v zahraničí tyto 
programy ukládá i soud x v ČR toto nefunguje 

Závěrem na toto téma proběhla diskuze: 

- zaměstnávat osoby odsouzené či propuštěné z výkonu trestu je velmi obtížné, je nutné 
nastavit tvrdá pravidla 

- problematika bezdomovectví – příklad dobré praxe, kdy strážník MP Liberec 
„zaktivizoval“ bezdomovce k úklidu okolí svého místa k přežívání, současně se snaží 



seznámit je s místní komunitou, bezdomovce by bylo dobré nějak odměnit, motivovat, 
není jak – MUDr. Absolonová bude informovat náměstka PhDr. Langra 

K bodu 2 – Různé 
• MUDr. Absolonová zjišťovala statistické údaje směrem k poskytování psychiatrické péče 

v Liberci, údaje uvedené v ročence psychiatrické péče z roku 2013 potvrdily nedostatek 
psychiatrů, náměstek PhDr. Langr osloví v této věci MUDr. Sobotku, náměstka hejtmana 
LK, pověřeného řízením rezortu zdravotnictví, Mgr. Machartová chce toto téma otevřít i na 
Zastupitelstvu města Liberec 

• projekt Kraje pro bezpečný internet – projekt si vyzkoušeli žáci ze Základní školy na 
Náměstí Míru, snaha o zapojení i dalších škol z Liberce, v červnu bude probíhat soutěž o 
ceny 

• Bc. Poruba podal informace z jednání bezpečnostní skupiny: ve spolupráci s PČR proběhlo 
školení na téma kyberkriminalita, realizace projektu Asistentů prevence kriminality – snaha 
o zřízení 4 pracovních míst – administrace SML, MP odborná záštita, prevence kriminality 
na ZŠ 

• další zasedání Komise zdravotní a sociální se uskuteční v úterý 18. 4. 2017 od 16.00 hodin 
v zasedací místnosti č. 202 ve II. patře historické budovy radnice na téma „Zefektivnění 
systému prostupného bydlení“. Dále bude pozván Bc. Dufek, ředitel Komunitního střediska 
Kontakt, který by rád informoval o činnosti a aktivitách Kontaktu. Členové komise se 
mohou zamyslet nad možným využitím budovy v Zeyerově ulici. Pozvánku s časovým 
předstihem zašle tajemnice komise. 

V Liberci 23. 3. 2017  
Zapsala: Pavlína Háková, tajemnice komise  
Ověřila: MUDr. Kateřina Absolonová  v.r. – předsedkyně komise  


