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Parole
Co Vám může spolupráce s PMS přinést?
Spolupráce se zaměstnanci Probační a mediační služby (dále jen PMS) – úředníky
nebo asistenty v rámci výkonu trestu odnětí svobody Vám dává příležitost aktivně
se připravit na přechod z vězení na svobodu a na plnění podmínek, které Vám soud
při podmíněném propuštění nebo přeměně trestu odnětí svobody v trest domácího
vězení může stanovit. V součinnosti s Vámi může PMS shromáždit a ověřit informace,
které soud při rozhodování o žádosti o předčasné propuštění z vězení bude
potřebovat a projednávat.

V jakých případech se na PMS obrátit?
Středisko PMS kontaktujte tehdy, pokud jste rozhodnut/a aktivně se připravovat
na své propuštění, tj. ve spolupráci s PMS řešit otázky, kterým budete čelit po
propuštění – např. kde budete bydlet, jak získáte prostředky na obživu, jak vyřešíte
své dluhy, jak a kde získáte práci, jak Vás přijme Vaše okolí. Soud Vám v rámci
rozhodnutí o předčasném propuštění z věznice může uložit různá opatření, jejichž
kontrolu následně zajišťuje PMS – například podrobit se dohledu PMS, zdržovat
se v určené době ve svém obydlí, vykonat práci ve prospěch obce, státní nebo
jiné obecně prospěšné instituce, podrobit se testům na zjištění přítomnosti drogy
v těle, zdržet se návštěvy určeného zařízení nebo kontaktu s určenými osobami atd.
V případě, kdy soud bude projednávat žádost o přeměnu trestu odnětí svobody v trest
domácího vězení (TDV), je spolupráce s PMS potřebná vždy – PMS zjišťuje podmínky,
kde by TDV měl probíhat.
Uvažujete-li o spolupráci s PMS, obraťte se nejprve na svého vychovatele, sociálního
pracovníka nebo jiného odborného zaměstnance oddělení výkonu trestu, který
Vám poradí, zda a jakým způsobem PMS kontaktovat. Odborný personál věznice je
o naší činnosti dobře informován a může Vám rovněž pomoci s vyplněním formuláře
„Podnět k zahájení spolupráce s Probační a mediační službou“ (dále jen Podnět).

Podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody s dohledem

propuštění. Doporučujeme Vám, abyste PMS kontaktoval/a případně i dříve,
protože v případě nedodržení výše uvedené lhůty, je nutno počítat s tím, že Vaše
spolupráce s PMS bude tímto částečně ovlivněna.

Jak bude Vaše spolupráce s PMS probíhat?
Před první konzultací bude PMS vycházet z informací uvedených v Podnětu, Vaší
spisové dokumentaci, osobní kartě a dalších materiálech vedených věznicí
v souvislosti s Vámi a Vaším případem.
Na první konzultaci Vám PMS upřesní podmínky spolupráce a společně se domluvíte
na konkrétním postupu – tj. jaké informace a od koho bude PMS zjišťovat a jaké kroky
podniknete Vy. Řadu věcí budete moci vyřizovat písemně z věznice sám/sama (např.
kontaktovat potenciálního zaměstnavatele, vyžádat si informace z úřadu práce
a od sociálního kurátora, ověřit si možnost bydlení v místě, kde to plánujete…),
s dalšími Vám může pomoci PMS, pracovníci věznice a případně další osoby působící
mimo věznici (sociální a jiné služby).
PMS při přípravě podmínek Vašeho propuštění na svobodu spolupracuje se střediskem
PMS v místě Vašeho plánovaného bydliště. V součinnosti s ním jsou ověřeny podmínky
Vašeho bydlení, zjištěny možnosti Vašeho budoucího zaměstnání, atp. V případě
potřeby může PMS kontaktovat další spolupracující osoby/organizace. PMS rovněž
kontaktuje poškozené a oběti/pozůstalé a zjišťuje, zda a jaké dopady trestného činu
na jejich život stále přetrvávají.

Co je to Stanovisko PMS?

Jak PMS kontaktovat?

Všechny shromážděné informace PMS ověřuje, průběžně Vás s nimi seznamuje
a na jejich základě v závěru vypracuje „Stanovisko PMS k žádosti o podmíněné
propuštění nebo přeměnu trestu odnětí svobody v trest domácího vězení“ (dále jen
Stanovisko). Účelem je posoudit možnost Vašeho předčasného propuštění a to
z pohledu Vaší připravenosti a přítomnosti možných rizik opakování trestné činnosti.

Dojdete-li po poradě s vychovatelem, sociálním pracovníkem nebo jiným odborným
zaměstnancem oddělení výkonu trestu k závěru, že ve Vašem případě je vhodné
spolupracovat s PMS, vyplňte formulář Podnětu a odešlete jej příslušnému středisku
PMS (adresa je na zadní straně tohoto letáku). Nemáte-li finanční prostředky,
požádejte o odeslání Podnětu prostřednictvím věznice. Odesláním vyplněného
Podnětu dáváte najevo svůj souhlas se spoluprací s PMS.

Ve Stanovisku jsou zohledněny závěry hodnocení Vašeho chování ve věznici.
Stanovisko obsahuje informace o podmínkách Vašeho návratu na svobodu (bydlení,
práce, rodina, atd.) a o řešení dopadů trestné činnosti vůči poškozeným a obětem
– jak jste nahradil způsobenou škodu nebo učinil kroky směřující k nápravě vzniklé
újmy. Ve Stanovisku jsou popsána možná rizika Vašeho propuštění na svobodu
a návrh, zda a případně jak je lze snížit.

Kdy PMS kontaktovat?

Se Stanoviskem budete před jeho podáním na soud seznámen/a a budete mít
možnost se k němu vyjádřit. V případě, že tak učiníte, Vaše písemné vyjádření bude
ke Stanovisku přiloženo. Ústně se k němu budete moci vyjádřit i během soudního
jednání.

Vzhledem k tomu, že PMS bude o Vašem případu hovořit nejen s Vámi, ale
i s pracovníky věznice, poškozeným/obětí a osobami z místa Vašeho plánovaného
bydliště, je nutné, aby příslušné středisko PMS obdrželo Vámi vyplněný Podnět
nejpozději 3 měsíce před termínem podání Vaší žádosti o předčasné

