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PŮSOBENÍ PROGRAMU DPV NA SPECIALIZOVANÉM 
ODDĚLENÍ (TOXIČKA) VE VĚZNICI PLZEŇ 

 DPV dochází na oddělení od ledna 2011 každé 

pondělí od 12:30 do 14:30 

 Konzultace probíhají 1x za 14 dní v délce 30 minut 

 S programem spolupracovalo již 47 klientů z oddělení 

 Nejčastější témata spolupráce: 

          - motivace k abstinenci 

          - příprava na léčbu 

          - život po propuštění 

          - rodinné vztahy 

          - zvládání programu ve věznici, situace na oddělení 



JAK TO VIDÍME MY – CÍLE PROGRAMU 

 Podpora klientů směrem k abstinenci od návykových 

látek, bez trestné činnosti 

 Zařazení klientů do běžného života 

 Příprava na výstup 

 Léčba závislosti po ukončení VTOS 

 Postpenitenciární péče 

 



        

 

 

 

 

 

 

 

Věznice  
Plzeň - Bory 

 



 Provoz borské trestnice byl zahájen 

dne 16.7.1878, kdy na Bory dorazila 

první eskorta 43 vězňů z pražské zemské 

Svatováclavské trestnice. Vězněm  

s číslem 1 se stal obchodní příručí 

Bedřich Schneider z Prahy odsouzený pro 

zločin podvodu k osmiletému těžkému 

žaláři. 
 



CENTRÁLA VĚZNICE 
 



SPECIALIZOVANÉ ODDĚLENÍ 
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AKVARISTIKA 

 



CELKEM ODSOUZENÝCH 

 



ÚSPĚŠNĚ UKONČILO 

 



JAK TO VIDÍ KLIENT – VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ 

 Vytvoření dotazníků pro všechny odsouzené 

umístěné na Toxičce 

 Dotazník zaměřený na spokojenost se službami obou 

programů 

 Vyhodnocování dotazníků – z celkového počtu 33 

vyplněných dotazníků bylo použitelných 9  

 Poučení pro příště: podávat spíše uzavřené otázky, 

přímo mířené na to, co zjišťujeme, pro vyplnění 

dotazníků oslovovat klienty individuálně 

 



VÝSLEDEK DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ 

 Z dotazníků vyšlo najevo, že se služby doplňují. 
Klienti vnímají jako důležité to, že na Toxičce se 
pracuje ve skupině a v DPV individuálně. 

 Společné pro oba programy klienti vidí to, že mohou 
řešit svoji závislost, skončit s drogami a změnit svůj 
život. Klienti cítí z programů zájem a ochotu pomoct. 

 V obou programech dle klientů chybí spolupráce se 
soudy při řešení podmínečného propuštění. 

 V případě DPV je spokojeno se službami programu 8 
klientů z 9. V případě Toxičky 6 klientů z 9. 

 Třetina klientů by uvítala častější a delší schůzky s 
programem DPV. 



JAK TO VIDÍ DONÁTOR, ANEB CO CHCE DONÁTOR? 

 Spolupráci s VSČR, PMS, sociálními kurátory a dalšími 

subjekty, které pracují s lidmi v konfliktu se zákonem 

 Důraz klade na postpenitenciární péči 

 Abychom pracovali s co největším počtem lidí a měli 

co nejvíce výkonů 



PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE - KAZUISTIKY 

Kazuistika 1 – Tomáš 

- s programem ve spolupráce od května 2012, při 
vstupu do spolupráce bylo klientovi 31 let 

- užíval 16 let THC, 15 let pervitin, ve VTOS již po páté, 
celkem soudně trestaný 12x (většinou za krádeže) 

- začátek spolupráce na Toxi oddělení – první témata 
spíše úvahy, jakým směrem se vydat, nejistoty, 
abstinence 

- rozhodnutí pro život bez drog, ale jak toho docílit  

- volba léčby závislostí v TK 

- ukončen program Toxičky, přeřazení na jiné oddělení 
ve VTOS – přechod z osobní spolupráce do 
korespondenční 

 

 



- září 2013 – rozšíření působnosti programu ve Věznici 
Plzeň do všech oddělení VTOS, přechod zpět do osobní 
spolupráce 

- první odpověď z TK, kontaktování dalších komunit 

- příprava na léčbu 

- vytváření náhradního plánu 

- klientovo propuštění, pomoc a podpora od klientových 
blízkých 

- krizové situace – telefonní spolupráce 

- nástup do TK 

 

CO BYLO VE SPOLUPRÁCI DŮLEŽITÉ 

 Pomoci mu rozhodnout se 

 Důraz na samostatnost 

 Udržet klienta ve spolupráci ve více formách 

 Být aktivní, telefonní kontakt s TK 

 Podpora ze strany klientových blízkých 



Kazuistika 2 – Jirka 

 

- na oddělení nastoupil ve 30-ti letech 

- pocházel z Prahy 

- TČ: loupežné přepadení, krádeže 

- z návykových látek užíval téměř všechno 

- nástup na oddělení těžký, postupem času si začal 
uvědomovat smysl oddělení 

- důležitý moment: spolupráce rodiny, otec se znovu 
oženil, narodila se mu dvojčata – klient v tomto viděl 
smysl a začal si zajišťovat svůj život 

- po VTOS dostal barák na vsi, kde se začal realizovat 



ZÁVĚREM 

 V budoucnu bude program usilovat o rozšíření 

spolupráce s dalšími subjekty (PMS, soudy, sociální 

kurátoři). 

 Uvažujeme o tom, že bychom navýšili délku jedné 

konzultace z 30 minut na 60. 

 

 

 



DĚKUJEME ZA POZORNOST! 

Jana Repková, DiS.  Jana Nováková, DiS. 

repkova@cppt.cz   novakova@cppt.cz 

 

Mgr. Jiří Karlík 
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