
Probační a resocializační program 

          
PRO DOSPĚLÉ PACHATELE 

Můžete nás kontaktovat na telefonních číslech

608 004 444
777 734 173
222 514 040

Každý pracovní den od 9 do 20 hodin

Na e−mailové adrese: 
vztahy@diakonie.cz

Terapie probíhají na adrese:
SOS centrum

Diakonie ČCE – SKP v Praze
Varšavská 37, Praha 2

www.nasilivevztazich.cz 
www.soscentrum.cz

STOP
násilí

Projekt je realizován za finanční podpory 
Ministerstva spravedlnosti České republiky 

a Magistrátu hlavního města Prahy.



www.nasilivevztazich.cz        www.soscentrum.cz

Posláním programu je posilovat a rozvíjet pozitivní zdroje pa−
chatelů násilných trestných činů. Program usnadní jejich opě−
tovné začlenění do společnosti a umožní jim vést život v sou−
ladu se zákonem a společenskými pravidly. Program rovněž 
napomáhá k omezování rizik opakování trestné činnosti, zo−
hledňuje zájmy poškozených a přispívá k ochraně společnosti. 

Probační program „Stop násilí“ je určen pro pachatele 
násilných trestných činů, kterým byla podle 
§ 48/4 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, 
uložena přiměřená povinnost 

      podrobit se vhodnému programu sociálního výcviku 
a převýchovy

      podrobit se vhodným programům psychologického po−
radenství

Do programu lze klienty zařadit na základě rozhodnutí soudu,
který mu uloží povinnost absolvovat probační a resociali−
zační program jako přiměřenou povinnost v rámci uloženého
dohledu probačního úředníka. Zároveň lze do probačního 
a resocializačního programu zařazovat také pachatele, kteří 
se dopustili násilného trestného činu, ale povinnost absolvovat
program jim nebyla uložena soudem. V tomto případě lze 
účast v programu dojednat s probačním úředníkem v rámci 
podmínek výkonu dohledu a absolvování programu zařadit do 
probačního plánu dohledu.

Cíle probačního 
a resocializačního programu:

     porozumět příčinám agresivního chování 
     rozpoznat spouštěče agresivního chování 
     osvojit si způsoby konstruktivního zvládání agrese 
      naučit se konstruktivně řešit konflikty a zátěžové 

situace 

Program je určen pro:

     muže a ženy ve věku minimálně 18 let
      program není určen pro osoby závislé na alkoholu či 

psychotropních látkách. 

V případě závislosti musí zařazení do programu předcházet 
nebo současně probíhat AT léčba a následná abstinence 
během trvání programu.

V rámci probačního programu „Stop násilí“ klient absolvuje 
12 individuálních terapeutických konzultací.

Každá konzultace s klientem trvá 50 minut. 


