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Účast v projektu Building Bridges

Pokud jste se vy nebo někdo z vašich blízkých 
stali v několika posledních letech obětí trest-
ného činu, pokud jste ochotní jít spolu s mo-
derátorem, dobrovolníky a dalšími oběťmi 
do věznice a pokud jste ochotni vyprávět svůj 
příběh, kontaktujte nás! 
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Můžete se zapojit do něčeho prospěšného. 
Přihlaste se co nejdříve.

Projekt Building Bridges dává obětem hlas!

Další informace najdete na 
www. prisonfellowship.cz
www. restorative-justice.eu/bb

                   Financováno Evropskou unií.
Tato publikace byla vydána s finanční podporou programu 
EU JUST/2013/JPEN/AG. Obsah této publikace je výhradní 
zodpovědností autora a nemusí odrážet názory Evropské 
komise.

Máte otázky? Neváhejte a obraťte 
se na nás.

Kontakt pro projekt
Building Bridges
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Věříme, že vězení jsou místem, kde by odsouzení 
měli mít možnost změnit svůj život a své jednání. 
Ve standardním trestním soudním řízení pacha-
tel často nebývá konfrontován s obětí. Proto há-
jíme principy tzv. restorativní justice, která dává 
oběti možnost vyprávět svůj příběh o trestném 
činu a o tom, jaký dopad na její život to mělo. 
Podstatou restorativní justice jsou tyto otázky: 
Na koho má trestný čin dopad? Jakou škodu 

Připojte se k naší akci věnované podpoře obětí 
trestných činů

Jste zváni, abyste se zúčastnili informativních 
setkání na podporu obětí trestných činů v rámci 
projektu Building Bridges. Chceme vám nabíd-
nout možnost dozvědět se více o projektu Buil-
ding Bridges. Chceme si poslechnout vaše zkuše-
nosti a dozvědět se o vašich potřebách a chceme 
si společně promluvit o možnostech, jak se dá 
pracovat na nápravě škod způsobených trestný-
mi činy.

Oběti trestných činů často ještě po dlouhou dobu 
prožívají následky činu. Mnoha obětem pomůže, 
když mohou upřímně mluvit o tom, co se stalo.
Projekt Building Bridges je program realizovaný 
uvnitř věznic a je určen obětem a pachatelům a 
je zprostředkováván Mezinárodním vězeňským 
společenstvím.
K účasti na tomto 5-6 týdenním programu jsou 
zvány jak oběti, tak pachatelé.
Program dává obětem možnost setkat se s pa-
chateli nesouvisejících trestných činů (tedy ne 
těch, které byly spáchány proti nim), klást jim 
otázky a vyprávět svůj příběh o tom, jaký dopad 
na jejich život měl spáchaný trestný čin. V pro-
gramu jsou mnoha způsoby prezentována téma-
ta jako zodpovědnost, náprava a smíření. Hlavní 
důraz je ale kladen na příběhy účastníků.

•  Chcete se dozvědět, jak se druzí poškození vy-
pořádávají se zločinem?
•  Chcete se dozvědět, jak se můžete vypořádat 
s důsledky zločinu ve svém životě i v budoucnosti?
•  Chcete se dozvědět, jak se pachatel dostane až 
k tomu, že se dopustí zločinu?
•  Chcete konfrontovat pachatele s důsledky je-
jich činů?
•  Chcete udělat kroky k tomu, abyste uzavřeli ži-
votní kapitolu toho, co se stalo, a zahájili proces 
uzdravování?

Pak vás zveme, abyste se zapojili do programu 
Building Bridges, který může být přesně tím, co 
potřebujete.

trestný čin napáchal? Jak je čin možné případně 
napravit? Restorativní justice nabízí dialog mezi 
oběťmi a pachateli, který má vést k nápravě, 
změně úhlu pohledu a ovlivnění světa toho dru-
hého. 

Za dobu, kdy se tento projekt koná v mnoha ze-
mích na celém světě, již pomohl velkému počtu 
obětí, které se ho zúčastnily.
 Program má za cíl pomoci vám v těchto oblastech:
Obdržet odpovědi na vaše otázky 
Zažít hlubší uzdravení z traumatu daného skuteč-
ností, že jste se stali obětí trestného činu
Nabídnout kontakt s pachateli a podívat se na je-
jich situaci
Vést konstruktivní dialog s pachateli, který by 
mohl změnit jejich postoje
Přijmout omluvu nebo jiný symbolický čin nápra-
vy a obnovy

Proč se zúčastnit?

Chcete…

O programu

Restorativní justice


