
Šanca na návrat
je národný projekt realizovaný Generálnym 
riaditeľstvom Zboru väzenskej a justičnej stráže 
v partnerstve s Ústredím práce, sociálnych vecí 
a rodiny a desiatimi vybranými ústavmi na 
výkon väzby a výkon trestu odňatia slobody 
prostredníctvom Operačného programu 
Ľudské zdroje. 

Časové obdobie jeho realizácie je od 10/2018 
do 09/2022.

Hlavným cieľom projektu

je u osôb vo výkone trestu odňatia slobody znížiť 
riziká sociálneho vylúčenia a zvýšiť kompetencie 
pri uplatnení sa na trhu práce. 

Intenzívna príprava odsúdených pred ukončením 
trestu odňatia slobody je zameraná na získanie 
potrebných informácií, zručností a kompetencií 
pre efektívnu resocializáciu a návrat do spoloč-
nosti, osoby po ukončení výkonu trestu odňatia 
slobody by mali viesť riadny život bez páchania 
trestnej činnosti, začleniť sa do rodiny a komunity 
a uplatniť sa na trhu práce. 

Príprava odsúdených osôb 

je obsahovo zameraná na sociálne začlenenie vrátane uplat-
nenia sa na trhu práce a znižovanie rizika recidívy trestnej 
činnosti. V súlade s priebežne vyhodnocovaným rizikom 
recidívy a potrebami odsúdených osôb sa využíva kombinácia 
rôznych odborných intervencií, medzi ktoré zaraďujeme 
napr. realizáciu základného a špecializovaných resocializač-
ných a výchovných vzdelávacích programov s ďalšími prvkami 
ako sú napr. poradensko-informačné služby uskutočňované 
vo výstupnom oddiele skupinovými a individuálnymi formami. 

Základný resocializačný a výchovný vzdelávací program sa 
zameriava na kľúčové oblasti:

 sociálna komunikácia – orientuje sa na rozvoj komunikač-
ných zručností a efektívnu komunikáciu,

 sebapoznanie – zameriava sa na sebapoznanie a schopnosť 
pomenovať svoje myšlienky, pocity, emócie, slabé a silné 
stránky, ale aj možné dopady svojho správania a pod.,

 zamestnanosť – napomáha odsúdeným k lepšiemu uplatne-
niu sa na trhu práce po prepustení z výkonu trestu, 

 právne aspekty – zvyšujú právnu gramotnosť vo vybraných 
oblastiach akcentujúcich „každodennú právnu rutinu“ 
(mimo trestného práva) a pomáha odsúdeným osobám 
vybudovať si pozitívny vzťah k právu,

 finančná gramotnosť – orientuje sa na to, aby odsúdené 
osoby nadobudli, obnovili alebo prehĺbili svoje poznatky 
a zručnosti v oblasti finančnej gramotnosti,

 závislosti – majú preventívny charakter s cieľom zníženia 
rizika vzniku závislosti a riešia aspekty procesu úzdravy 
v doliečovacom procese aj mimo výkonu trestu odňatia 
slobody,

 rodinné vzťahy – podporujú význam rodiny pre opätovné 
začlenenie do života. 

Špecializované resocializačné a výchovné vzdelávacie progra-
my sú určené pre odsúdené osoby, ktorým je indikovaná 
potreba takýto program absolvovať. Od základného programu 
sa odlišujú hlavne hĺbkou a detailným zameraním na tému. 
Tematicky sú zamerané na kľúčové rizikové faktory recidívy 
trestnej činnosti, akými sú napr. zamestnanosť, látkové 
a nelátkové závislosti, rodina a vzťahy, finančná gramotnosť, 
násilie, radikalizácia a extrémizmus a i.

Úspešnosť projektu

okrem realizácii odborných intervencií vo výkone 
trestu, budujeme „mosty“ medzi životom vo väzení 
a životom po prepustení, ktoré sa týkajú rôznych 
oblastí ako napr. práca, rodina, spoločnosť, zdravie 
a pod. Pre úspešné budovanie týchto mostov 
hľadáme partnerov – spolupracujúce organizácie. 

Partnerstvo

V spolupráci s Vašou organizáciou chceme využiť 
možnosti spolupráce a poskytnúť nenahraditeľnú 
podporu odsúdeným osobám v období od ukon-
čenia výkonu trestu až po úspešné začlenenie sa 
do spoločnosti. 

Oblasti a formy podpory, ktoré hľadáme sú poskyt-
núť možnosti:
– zamestnania, 
– mentoringu, zaškolenia,
– získania certifikátov,
– inovatívne prístupy k zamestnávaniu (napr. flexi-

bilita vyplácania mzdy),
– ubytovania a
– akákoľvek ďalšia forma podpory, ktorá môže 

prepusteným osobám pomôcť.

Ak Vás naša ponuka zaujala

a uvažujete o možnosti spolupráce, 
prípadne by ste sa radi dozvedeli ďalšie 
podrobnosti o projekte Šanca na návrat, 

kontaktujte nás prosím na:

sancananavrat@zvjs.sk
info@sancananavrat.sk

Ponúkame Vám

 budúce sprostredkovanie informácií o Vašich 
voľných pracovných pozíciách v našom 
internom systéme (KIOSK-u),

 možnosť kooperácie pri sociálnej inklúzii 
odsúdených na trhu práce po ich prepustení 
z výkonu trestu odňatia slobody,

 prispôsobenie individuálnych a skupinových 
foriem aktivít podporujúcich pracovnú spôso-
bilosť pre potenciálnych zamestnancov,

 prípravu odsúdených osôb na špecifické 
podmienky v prípade poskytnutia ubytovania a

 poskytnutie súčinnosti pri resocializácii 
prepustených odsúdených. 

Realizácia projektu

prebieha najmä v novovybudovaných výstupných 
oddieloch, odsúdené osoby majú vytvorené 
podmienky pre prípravu na osamostatnenie sa 
a priestor pre intenzívny osobnostný rozvoj pro-
stredníctvom informačno-poradenských služieb, 
resocializačných a výchovných vzdelávacích 
programov a samoobslužných činností. Dôraz je 
kladený najmä na poradenstvo, nácvik sociálnych 
zručností, pracovné uplatnenie a zvýšenie intenzity 
kontaktu so sociálnym prostredím podporujúcim 
efektívnu resocializáciu (napr. rodina, komunita, 
zamestnávateľ a i.) a proaktívne správanie. 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

www.esf.gov.sk

Ďalšie informácie o projekte je možné 
získať na internetovej stránke projektu:

www.sancananavrat.sk


