
                        

  
   

Co je naším cílem? 

Projekt „Proč zrovna já? II“ navazuje na 
předchozí projektové aktivity Probační a 
mediační služby. Našim cílem je zřídit v 55 
lokalitách poradny pro oběti, na něž se 
může obrátit každá oběť trestného činu 
nehledě na způsobenou újmu a druh činu. 

Krom vlastní pomoci a podpory obětem se 
zaměříme také na systémovou úroveň 
pomoci s cílem rozšířit a zlepšit celkovou 
kvalitu služeb a pomoc obětem. 

Důležitou aktivitou projektu je také 
vzdělávání v oblasti pomoci obětem. 
 

Komu je vzdělávání určeno? 

Celkem v 55 okresech po celé ČR budeme 
realizovat vzdělávání určené pro cílovou 
skupinu 660 sociálních pracovníků a 
pracovníků v sociálních službách. 
 

Proč zrovna tato skupina? 

Jsou to mj. právě pracovníci v sociálních 
službách, kteří v terénu navštěvují 
izolované a zranitelné seniory a mají 
možnost zachytit znaky páchané trestné 
činnosti a včasně pak ve spolupráci se 
sociálními pracovníky intervenovat ve  
 

prospěch obětí. Otvírá se tak prostor pro 
pomoc takovým obětem, adekvátně 
proškolení pracovníci totiž mohou tuto 
trestnou činnost rozpoznat a poskytnout 
základní úroveň pomoci. 

Stejně tak i pracovníci v sociálních službách 
se např. v nízkoprahových službách pro děti 
a mládež mohou setkat s oběťmi. I tito 
pracovníci mají zároveň u těchto osob vyšší 
důvěru než například orgány činné 
v trestním řízení. Proto tak v první fázi 
mohou poskytnout nezbytnou a kruciální 
prvotní pomoc. 
 

Jakých oblastí se vzdělávání bude 
týkat? 

Při sestavování vzdělávacího programu 
jsme vycházeli jednak z vlastních 
zkušeností (PMS realizuje interní vlastní 
vzdělávání svých pracovníků), dále ze 
zkušeností z týmů pro oběti (poptávka po 
podobném vzdělávání) a v neposlední řadě 
i z provedeného dotazníkového šetření 
(získali jsme tak zpětnou vazbu od 120 
respondentů z řad těchto pracovníků). Na 
základě těchto poznatků jsme sestavili a 
připravili následující oblasti vzdělávání: 

 
 
 

 Legislativní rámec pomoci (zákon o 
obětech trestných činů, základní 
práva oběti). 

 Jak předcházet a zabránit 
opětovnému zraňování oběti. 

 Jak otvírat téma trestného činu, jak 
rozpoznat znaky trestné činnosti. Jak 
vést rozhovor (fáze, časové 
vymezení) 

 Jak pracovat s emocemi oběti (pláč, 
zármutek…). 

 Jaké fráze užívat při vedení 
rozhovoru s obětí. 

 Kam odkázat na konkrétní odbornou 
pomoc.  

 

Kdo vzdělávání povede? 

Vzdělávací aktivity budou organizovat 
regionální odborní konzultanti, kteří budou 
styčnými osobami, na něž se mohou 
pracovníci obrátit s dotazy týkající se 
organizace a obsahu vzdělávání. 

Samotné vzdělávání povedou odborní 
regionální konzultanti ve spolupráci 
s poradci pro oběti.  

 

 

 



                        

  
   

 

Co Vám toto vzdělávání přinese? 

 Obšírné informace a rady, jak u oběti 
rozpoznat znaky trestného činu. 

 Informace a dovednosti, jak otevřít 
téma trestného činu. 

 Jak vést s obětí rozhovor tak, aby se 
újma oběti neprohlubovala. 

 Informace o potřebách obětí a 
způsoby jejich naplňování. 

 Znalosti z oblasti práv obětí. 

 Výměnu svých zkušeností 
s ostatními kolegy. 

 Znalosti a informace o organizacích 
poskytující pomoc obětem  

 Pravidelnou zpětnou vazbu od 
odborných regionálních konzultantů, 
jakým způsobem jsou aplikovány 
znalosti získané během vzdělávání. 

 

 

 
 

 

 

Jak bude vzdělávání probíhat? 

Vzdělávání bude probíhat v jednotlivých 
lokalitách zapojených do projektu 
v celkovém rozsahu 40ti hodin. Těchto 40 
hodin bude rozloženo do několika aktivit. 

 Přímé vzdělávání v rozsahu 16 hodin 
(2 denní školení) 

 15 hodin dálkového elektronického 
vzdělávání formou e-learningu (jeho 
náplní bude studium zaslaných 
materiálů a řešení jednotlivých 
vzorových případů). 

 Dalším aspektem vzdělávání budou 
individuální konzultace poskytované 
odborným regionálním konzultantem 
(rozsah 3 hodin ročně po dobu 3 let). 

 
Vzdělávání bude probíhat ve Vašem 

okresním městě 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

Projekt Proč zrovna já? II 
Komplexní poradenství pro oběti trestných činů 

 
Vzdělávání sociálních pracovníků 

a pracovníků v sociálních službách 
 

 
 „Jsem rád, že jsem je poznal, že jsem si to 
neuvědomoval, ale teď vidím, že takováhle práce 
je pro lidi jako důležitá.“ 
/oběť TČ/ 

  

Vzdělávání je pro účastníky 
zdarma! 


