
Z DŮVODU BEZPEČNOSTI A EFEKTIVNOSTI 
SLUŽBY JE TŘEBA, ABY DOBROVOLNÍK SPLŇOVAL 
TYTO PODMÍNKY
▶ čistý trestní rejstřík – dobrovolník předkládá jeho 
výpis před podepsáním smlouvy
▶ smlouva o vykonávání služby – podpisem se dobro-
volník zavazuje k mlčenlivosti v rámci tohoto projektu 
a v návaznosti na tuto smlouvu mu vzniká pojištění
▶ anonymita – dobrovolník si zvolí svůj pseudonym, 
pod kterým si s vězněm píše
▶ účast na supervizích – dobrovolník je povinen se 
účastnit supervizí, které probíhají 1x za 2 nebo 3 měsíce
▶ účast na vzdělávacích kurzech – jednou ročně pořádáme 
kurz, kde se dobrovolníci setkávají s odborníky z prostředí 
věznice

Projekt se řadí mezi programy prevence 
a zmírňování sociálně patologických jevů. 
Je určen pro osoby ve výkonu trestu odnětí 

svobody a jeho hlavním cílem je snížit nega-
tivní vlivy pobytu ve věznici, a to hlavně sociální 
izolaci,prostřednictvím pravidelného písemného 

kontaktu s dobrovolníkem. Korespondence probíhá 
prostřednictvím poštovní schránky Maltézské 

pomoci, ze které jsou dopisy od klientů vybírány 
a dále předávány konkrétním dobrovolníkům. 
Frekvence dopisování se pohybuje v průměru 

jednoho dopisu za měsíc.

DOPISOVÁNÍ S VĚZNI

ADRESA POŠTOVNÍ SCHRÁNKY, NA KTEROU 
VĚZEŇ PÍŠE DOBROVOLNÍKOVI:

Maltézská pomoc, Centrum Olomouc
Wurmova 7, Olomouc 779 00



ÚČASTNÍCI PROJEKTU DOPISOVÁNÍ S VĚZNI SE 
ŘÍDÍ TĚMITO ZÁSADAMI

▶ klient si je vědom toho, že vlastní korespondence je 
projev dobré vůle dobrovolníka pomoci mu překonat 
jeho tíživou situaci způsobenou pobytem ve vězení
▶ účastníci korespondence ji nezneužívají pro své vlastní cíle
▶ klient respektuje právo dobrovolníka na zachování 
jeho anonymity a soukromí
▶ korespondence se uskutečňuje prostřednictvím Mal-
tézské pomoci
▶ klient si je vědom, že obsah korespondence může být 
konzultován s druhou osobou, která je k tomu oprávněná 
a která je také vázána mlčenlivostí v rámci tohoto projektu
▶ klient nepožaduje po korespondentovi materiální věci 
ani jiné výhody nesouvisející s vlastním posláním kore-
spondence
▶ účastníci dopisování mají právo kdykoliv přerušit či 
ukončit korespondence
▶ propuštěním na svobodu je tato korespondence auto-
maticky ukončena
▶ v rámci tohoto projektu má kaplan věznice právo 
podávat dobrovolníkovi obecné informace o klientovi 
(neosobního rázu)
▶ korespondence probíhá na úrovní vzájemného res-
pektu, úcty a přijetí

KONTAKT
Jarmila Stoklasová, tel: 605 946 306
e-mail: dopisovani-ol@maltezskapomoc.cz
Maltézská pomoc, Centrum Olomouc
Wurmova 7, 779 00 Olomouc, www.maltezskapomoc.cz

S dotazy a připomínkami se obracejte 
na koordinátora projektu.


