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„Najednou jsem si užívala možnost pomáhat prostřednictvím dopisů. Sezná−
mila jsem se tak s lidmi, které bych nikde jinde nepotkala. Mohla jsem s nimi
přemýšlet o životě, o vztazích mezi lidmi, o náplni volného času, o starostech
života, o tom, jak udělat radost. A najednou jsem cítila, že se těším na dopis,
který přijde na mé jméno, že je někdo, kdo je rád, že mu přišel můj dopis. Že
jsou lidé, kteří mají jen málo životních zážitků podobných mým, ale také, že ti
lidé za zdí (věznice) prožívají emoce a city jako já.“
„Vězni, většinou odsouzeni k delším trestům, bez rodin a kontaktu s vnějším
světem, mají možnost, dozvědět se, co se za zdmi děje, jak funguje život běž−
ného člověka. Tím se mohou připravit na život bez mříží. Zároveň tento kon−
takt může sloužit jako motivace dostat se řádně ven. Další věcí je, že vězeň má
možnost být v kontaktu také s jinou osobou, než vídá každý den, několik let.
3

Není to vězeň, dozorce, psycholog ani vychovatel. Je to někdo úplně jiný, někdo
zvenčí, kdo mu do jisté míry může pomoci.“
„A ten někdo, kdo žil už 8 let ve výkonu trestu za zdí, mi svěřuje svoje ta−
jemství, mě prosí o pomoc a radu, má ke mně důvěru. Zajímá se o život, který
je venku a ptá se na spoustu věcí, které naše životy chtě nechtě provázejí.“
„Den propuštění po nekonečných 8 letech. 2 roky jsme si psali. Vztah se
podle pravidel programu Korespondence s vězni uzavřel. Moje myšlenky se
vracejí, v mém srdci je vztah k někomu, kdo mi chtěl dělat radost. Život je ale
o koncích i začátcích.“
„Spousta lidí, kteří se dozvědí o mém působení v programu Dopisování
s vězni, se mě ptá, co si s takovým člověkem můžu psát. Moje odpověď je:
COKOLIV.“
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PROGRAM „DOPISOVÁNÍ S VĚZNI“
Program „Dopisování s vězni“ je součástí projektu Dobrovolníci SOS centra.

Co je vlastně
SOS centrum?

SOS centrum poskytuje lidem v krizové situaci podporu a odbornou pomoc.
Služby jsou určeny pro jednotlivce, páry i celé rodiny, které se dostanou do
tíživé situace. Při této službě vznikly dva programy dobrovolnické činnosti.
V jednom dobrovolníci pomáhají přímo v SOS centru a v druhém dobrovolník
pomáhá člověku ve výkonu trestu prostřednictvím dopisů.
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Co je posláním
programu?
Provázení, podpora a socializace osob ve výkonu trestu odnětí svobody
a jejich příznivější adaptace na život po propuštění formou korespondence
mezi dobrovolníkem a osobou ve výkonu trestu.

Čím je program neobvyklý?
„Dopisování s vězni“ je netypickým dobrovolnickým programem.
Jeho specifikum je, že dobrovolník osobně nepozná svého klienta.
Kontakt dobrovolníka a klienta probíhá pouze formou dopisů, a to v době,
kdy je klient ve výkonu trestu odnětí svobody.
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K čemu je to dobré?

–
–
–
–
–
–

seznámení s lidmi, kteří chtějí také pomáhat lidem ve výkonu trestu.
pravidelnou odbornou supervizi
vzdělávání formou seminářů a kurzů zdarma
možnost odborných konzultací, které zprostředkujeme
pojištění při dobrovolnické činnosti
potvrzení o dlouhodobé dobrovolnické činnosti

Připravujeme člověka ve výkonu trestu na běžný život a nabízíme mu nejen
informace, ale i vztah důvěry a bezpečí. Zprostředkováváme život za zdí
věznice.

Co mi dobrovolnictví
může přinést?
– možnost získat informace o životě za zdmi věznice
– možnost dozvědět se o prožívání lidí, kteří jsou ve výkonu trestu,
přímo od nich
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Můžu se i já stát
dobrovolníkem?

Hledáme dobrovolníky, kteří by chtěli navázat kontakt s lidmi, se kterými se
běžně nepotkají.
Prostřednictvím dopisů mohou navázat vztah, který může trvat i několik let.
Dobrovolník může poznat svět, který je pro něj neznámý. Svět za zdí věznice.
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Co musím splňovat?
– věk minimálně 18 let
– absolvent nebo student střední školy minimálně

Jak to bude pokračovat,
když se přihlásím
do programu?

– trestně bezúhonný
– být ochoten věnovat alespoň 3 hodiny za měsíc dobrovolnické činnosti
po dobu nejméně 1 roku

– budete seznámeni s tím, kde a jak se píší dopisy
– sami si budete volit, kdy dopis napíšete (pracovní dny od 9–20 hod.)

– být ochoten vzdělávat se a chodit na supervize
– budeme se setkávat pravidelně na supervizích či vzdělávání
– vykonávat činnost ve svém volném čase bez nároku na finanční odměnu
– s radostí psát dopisy
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– koordinátor dobrovolníků Vám bude vždy ku pomoci při řešení vašich
nejasností
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Přímá práce s klienty:
– korespondence s osobou ve výkonu trestu odnětí svobody

Ostatní činnosti:
– zapojení do organizačních a propagačních aktivit
SOS centra pro program Dopisování s vězni
– pomocné administrativní práce

Co budu
jako dobrovolník dělat?
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Člověk, se kterým si budu dopisovat, mi bude přidělený?

Mohu posílat balíky?

Dobrovolník si vybírá ze zájemců o dopisování sám.

Balíky neposíláme. Naše činnost je pouze formou dopisů. Neposkytujeme
materiální dary.

S kolika vězni si budu dopisovat?
Záleží na dobrovolníkovi, jaké má časové možnosti dopisovat si s jedním
člověkem nebo s více lidmi. Nejčastěji si dobrovolník píše s jedním člověkem.

Jak často mám psát?
Vnitřní pravidlo našeho programu říká, že napíšeme dopis nejméně 1x za
měsíc. Pokud nám ale přichází dopis častěji, můžeme odpovídat častěji.
Je to jenom na nás.

Jak dlouho si budeme psát?
Společné dopisování je omezeno délkou výkonu trestu odnětí svobody
dopisovatele a zároveň ochotou dobrovolníka dopisovat si dlouhodobě.
Může tedy trvat měsíce i roky. Po propuštění na svobodu si už nepíšeme.

Co se o mě člověk, se kterým si dopisuji, dozví?
Dozví se Vaše křestní jméno. A ostatní jen to, co mu sám dobrovolník sdělí.
Nesdělování osobních dat našich dobrovolníků považujeme za zásadní.

Mohu psát dopisy z domova?
Dopisy nepíšeme z domova, ale vždy z naší „dopisovny“. Zachovává to naše
hranice mezi činností dobrovolníka a naším soukromým životem. Patří to mezi
vnitřní pravidla našeho programu.
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Musím mít vzdělání nebo práci v oblasti psychologie
nebo sociální práce?
Nikoliv, každý dobrovolník je vítán. Naopak jsme moc rádi,
když je úplně „mimo obor“.

Má dobrovolník ještě nějakou zásadní povinnost?
Dobrovolník je vázán mlčenlivostí.

„Musím být věřící?“

Do programu se může zapojit kdokoli bez ohledu na svoji víru a náboženské
vyznání. Důležitá je chuť pomoct jinému člověku při zachovaní tolerance vůči
jeho potřebám a jedinečnosti.
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Kontaktní údaje:
Dobrovolnický projekt DOBROVOLNÍCI SOS CENTRA – DOPISOVÁNÍ S VĚZNI
Kontakt na koordinátora dobrovolníků: 777 734 181
E−mail: dopisovani.sos@diakonie.cz
www.soscentrum.cz
SOS centrum – Diakonie ČCE – SKP v Praze, Varšavská 37, Praha 2, 120 00
Telefon: 222 514 040, 777 734 173
E−mail: sos@diakonie.cz
GPS: 50.0721233N, 14.4341942E
Kontaktovat nás můžete každý pracovní den od 9 do 20 hodin.
Prosíme, návštěvu si domluvte předem s koordinátorem dobrovolníků buď telefonicky nebo e−mailem.

Sídlo organizace, pod kterou je dobrovolnický program akreditován Ministerstvem vnitra ČR:
Diakonie ČCE – SKP v Praze, Bruselská 4, Praha 2, 120 00,
tel.: 222 520 589, IČO: 45248842
GPS: 50.0721233N, 14.4341942E

