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Úvodní kontakt plynoucí z iniciativy  blízké osoby / rodinného příslušníka
odsouzené osoby prostřednictvím obsahového webu www.cfti.cz nebo z
iniciativy samotné odsouzené osoby prostřednictvím osobního povědomí
nebo doporučení Českého Fair Trade Institutu.
Úvodní a pravidelný písemný kontakt s odsouzenou osobou.
Vyhodnocení vhodnosti / nevhodnosti odsouzené osoby pro prohlubování
spolupráce.
Součinnost při zajištění formálních podkladů pro případné podmíněné
propouštění z výkonu trestu odnětí svobody.
Součinnost při vytvoření faktických podmínek po propuštění z výkonu
trestu odnětí svobody v oblasti pracovního uplatnění a dočasného
(trvalého) ubytování.

Chronologický proces
činností

http://www.cfti.cz/


Součinnost při zajištění formálních a faktických podkladů (postupů) pro
případné oddlužení odsouzené osoby (v případě zájmu)

Chronologický proces
činností

Úvodní 
kontakt

Pravidelný
kontakt

Příprava
podkladů

Příprava
podmínek

Realizace
záměru

Dokončení
záměru



Zdroje pro realizaci
činností

Obsahový web jakožto zdroj informací vyvolávající iniciativu fyzických osob
pro navazování spolupráce s organizací Český Fair Trade Institut z. s.
Databáze zaměstnavatelů ochotných zaměstnat osoby s trestní minulostí
Databáze zaměstnavatelů ochotných zaměstnat osoby s trestní minulostí
včetně poskytnutí dočasného ubytování
Databáze poskytovatelů ubytovacích služeb ochotných ubytovat osoby s
trestní minulostí
Databáze poskytovatelů poradenských služeb v oblasti insolvenčního řízení
/ oddlužení fyzických osob s trestní minulostí



Bližší informace k
databázi zaměstnavatelů

Obsahový web disponuje subdoménou www.formulare.cfti, na které jsou k
dispozici pro návštěvníky interaktivní formuláře, které vyvinuli programátoři v
těsné spolupráci se zástupci organizace a to za účelem rychlého, komfortního
generování jednoduchých žádostí, podání a formální dokumentů. 

V souvislosti s vyplňováním konkrétního formuláře ("příslib zaměstnání") tvoří
sami zaměstnavatelé naši aktivní databázi kontaktů na firmy / společnosti,
které jsou ochotny poskytnout zaměstnání osobám s trestní minulostí a tedy
naší organizaci odpadá nutnost  přesvědčovat zcela nezainteresované
zaměstnavatele o možnostech zaměstnávání osob  s trestní minulostí a
pracujeme se zaměstnavateli, kteří jsou této činnosti otevřeni.

https://formulare.cfti.cz/prislib-zamestnani


Bližší informace k
databázi poskytovatelů

ubytovacích služeb
Disponujeme osobními i pracovními vazbami na komerční i soukromé subjekty,
které vlastní / provozují jednak ubytovací služby hromadného charakteru s
možností individualizace prostor pro jednotlivce v rozsahu jeho / jejich potřeb a
jednak které disponují majetkovými právy k nemovitému majetku, u kterých
jsou schopni a ochotni poskytnout pronájem / podnájem osobám s trestní
minulostí při současné garanci ze strany organizace.

Majitelé / Provozovatelé jsou schopni a ochotni poskytnout součinnost při
zajišťování finanční podpory pro odsouzené osoby propuštěné z výkonu trestu
odnětí svoby prostřednictvím sociálních příspěvků (dávek) - tzv. doplatek na
bydlení, příspěvek na živobytí, příspěvek na bydlení a to za účelem pomoci a
stabilizace finanční situace propuštěné osoby.



Aktuální stav

V tuto chvíli organizace aktivně realizuje spolupráci s jednotlivci z řad
odsouzených osob v přímém výkonu trestu odnětí svobody, které projevily
zájem o dokončení resocializace na svobodě bez ohledu na skutečnost, zda-li se
jedná o odsouzené osoby, které mají zájem a potenciál uspět s žádostí o
podmíněné propuštění, či se jedná o osoby, které vykonají celou délku
vyměřeného trestu. (Konkrétně ve věznici Ostrava - Heřmanice, Vazební věznice
Olomouc), prozatím bez přímé součinnosti VS ČR.

V minulosti zástupci organicaze úspěšně realizovali a dokončili resocializaci
odsouzených osob, které byly podmíněné propuštěny z výkonu trestu odnětí
svobody. Více informací zde: https://www.cfti.cz/cinnost-spolku.html

https://www.cfti.cz/cinnost-spolku.html


Závěr
Organizace disponuje funkčním konceptem a individuálním přístupem ke každé
jedné osobě, která má zájem dokončit resocializaci po propuštění z přímého
výkonu trestu odnětí svobody.

Organizace využívá sociálního (rodinného) pouta a efektu vnitřní sebereflexe a
odpovědnosti odsouzené osoby směrem k blízkým osobám vězněné osoby i
vnějšímu okolí.

Organizace zachycuje celý proces od počátku a uzavírá logický a faktický kruh
činností, které prokazatelně vedou k úspěšné resocializaci osob  propuštěných
z přímého výkonu trestu odnětí svobody, čímž pozitivně přispívá ke snižování
recidivy odsouzených osob, což má v důsledku pozitivní efekt nejen na
samotnou odsouzenou osobu, ale také na úsporu nákladů na věznění osob,
případně další nepřímé náklady, které provázejí celý proces trestního řízení.



Děkuji za pozornost kterou jste věnovali
této prezentaci. Jakub Wojčík.
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