Komunitní plánování sociálních služeb Města Český Brod

Prezentace probační a mediační služby Kolín,
Rimavské Soboty 992, Kolín II
Dne 1. 10. 2014, 14.00 hod. - 15.00 hod., budova MěÚ Český Brod, nám. Husovo 70, přízemí
Zápis ze setkání
Přítomni jsou zapsáni v prezenční listině, která je přílohou zápisu, uloženou v programu Lotus
Notes a je též k nahlédnutí u koordinátorky komunitního plánování.
Program schůzky
 1. Seznámení s činností PMS
 2. Informace o Poradně pro oběti trestných činů
 3. Navázání vzájemné spolupráce
 4. Diskuse
Prezentace měla následující průběh a výstupy
Mgr. Eva Benešová prezentovala službu „Sociální práce v trestní justici“. Cílovou skupinou této
služby jsou pachatelé trestných činů a poškození. Charakteristikou této služby je organizace a
výkon alternativních trestů a opatření, zejména trest obecně prospěšných prací, podmíněné
odsouzení s dohledem, trest zákazu vstupu a trest domácího vězení. Dále se tato služba věnuje
práci s podezřelými, obviněnými a odsouzenými pachateli, s vězni a podmínečně propuštěnými.
Mgr. Benešová také prezentovala mediaci, tedy mimosoudní urovnání konfliktu mezi obviněným
a poškozeným v rámci přípravného i vykonávacího řízení. Dále probační a mediační služba
poskytuje podporu, pomoc a práci s poškozenými a obětmi trestných činů.
Poté byl prezentován projekt Mgr. Bc. Tomáše Kellnera „Proč zrovna já?“. Tento projekt je
formou poraden zaměřen na pomoc a podporu obětem trestných činů. V poradně můžeme
získat informace o možnostech podání trestního oznámení a o průběhu trestního řízení. Také
nám poradny nabízí pomoc s mimosoudním řešením případu. Projekt „Proč zrovna já?“ nabízí
pro oběti trestných činů a jejich příbuzné bezplatné psychologické poradenství.
Veškeré probační a mediační služby jsou bezplatné a anonymní. Probační a mediační služba
Kolín se snaží o zapojení poškozeného do procesu „vlastního“ odškodnění, o obnovení jeho
pocitu bezpečí, integrity a důvěry ve spravedlnost.
Závěr
Přítomní z řad městské i státní policie, z odboru sociálních věcí, majitelé ubytoven, zástupce
technických služeb i MAS regionu Pošembeří se navzájem představili. V průběhu i na konci
prezentace byl dán prostor k zodpovězení jejich dotazů. Mgr. Benešová upozornila majitelé
ubytoven, že při kontrole osob podmíněně odsouzených s dohledem, ubytovaných na
ubytovnách, pouze zjišťuje, že daná osoba se na ubytovně nachází. Všem přítomným byly
poskytnuty letáky k poradenství pro oběti trestných činů a propagační materiály k probační a
mediační službě.
Zapsala: Bc. Novotná Jitka, DiS., koordinátorka komunitního plánování
Městský úřad Český Brod, Husovo nám. 70, 282 01 Český Brod
Tel.: 321 612 111, e-mail: cesbrod@cesbrod.cz

