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Základy

Building Bridges

Metodika

Zločin je možné chápat jako ohrožující chování, které 
vyžaduje odpověď sociální i zákonnou. 

V důsledku trestného činu nesou oběti fyzické, 
psychologické, finanční a společenské následky. 
Některé z těchto traumat je možné řešit pomocí 
dialogu mezi obětí a pachatelem.

Projekt Sycamore Tree® (STP) nabízí možnost 
nápravy alespoň části škod trestného činu ve 
prospěch oběti.  

V rámci intenzivního programu se ve věznici 
setkávají pachatelé a oběti nesouvisejících trestných 
činů.  Oběti mají možnost setkat se s pachateli 
a pomoci jim pochopit, jaký dopad má trestná 
činnost na oběti. Pachatelé mají možnost změnit 
pohled na své jednání v minulosti a zamyslet se nad 
tím, jakou roli mohou v jejich životech hrát hodnoty 
jako je úcta, vcítění a zodpovědnost.  
Mohou také nabídnout alespoň symbolickou omluvu 
a odškodnění.

www.prisonfellowship.cz

Fraternidade Prisional - PF/Portugal
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• Building Bridges Guidebook for facilitators 
in 8 languages (mediators, social workers, 
psychologists, etc.) 

• Training Conference for facilitators in Italy 
with 70-100 participants

• Scientific evaluation of “Building Bridges” 
restorative dialogues

• A monograph telling the story of Building 
Bridges and placing this project within 
global debates about restorative justice, 
justice and healing for crime victims, and 
prison reform.

Project 

Developing a new intervention, based upon 
the fundamental ideas of the Sycamore Tree 
Project®(STP), suitable for use throughout 
Europe. The new intervention, called Building 
Bridges, will initially be developed and evaluated 
in seven countries.

Target groups

The project will benefit victims of crime and 
others harmed by offending behaviour, including 
perpetrators of offences.

Collaboration with major stakeholders, including:

• Victim support organisations

• Prison management and staff

• Offender Rehabilitation centres 

• International organisations and NGOs    

Aims of Building Bridges

• Promote victim’s support, especially 
emotional support and restoration

• Promote restorative justice processes 
between offenders and victims in Europe

• Contribute to victim participation in European 
victim-offender programmes

• Contribute to working on changing value 
systems with offenders in the aftermath 
of crime

• Contribute to socially just communities in Europe

Main outputs and deliverables

The project is implemented in 7 European countries 
with partner organisations working with victims 
and offenders in Prison Fellowship, and 2 academic 
partners assessing Building Bridges to build an 
evidence basis for enabling and hindering factors of 
victim support on a European-wide basis.

• A report on the current state of knowledge 
and practice concerning restorative 
encounters between victims and offenders in 
custodial settings.

• 14 pilot restorative dialogues “Building 
Bridges” with unrelated victims and offenders 
in prisons and communities in 7 countries 

Partner with us!

We invite you to partner with us 
– sustainability starts with

     participation!

www.restorative-justice.eu
+ information:

This publication has been produced with the financial support 
of the JUST/2013/JPEN/AG Programme of the European Union. 
The contents of this publication are the sole responsibility of the 
author and can in no way be taken to reflect the views of the 
European Commission.

Funded by 
the European Union

Projekt

Cíle projektu Building Bridges

Cílové skupiny

Na základních myšlenkách projektu Sycamore Tree® 
se rozvíjí projekt nového způsobu intervence, kterou 
by bylo možné používat v celé Evropě. 

Projekt nazvaný Building Bridges, se bude nejprve 
rozpracovávat a zkoušet v sedmi zemích.

Projekt je realizován v 7 zemích Evropy v rámci  
organizace Prison Fellowship spolu s partnerskými  
organizacemi, které pracují s  oběťmi trestných činů i je-
jich pachateli, a 2 akademickými partnery, kteří budou 
projekt Building Bridges vyhodnocovat, aby bylo možné 
na celoevropském portfoliu vytvořit základ pro identifi-
kaci pozitivních faktorů i překážek pro podporu obětí.

• Zpráva o současném stavu poznání a praxe týkající 
se restorativních setkání mezi oběťmi a pachateli 
v prostředí věznice 

• 14 pilotních restorativních dialogů „Building 
Bridges“, jichž se budou účastnit oběti a pachatelé 
nesouvisejících trestných činů ve věznicích i mimo 
ně, v 7 zemích 

Projekt pomáhá obětem trestných činů a všem, 
kterých se trestný čin jakkoliv dotkl, včetně 
samotných pachatelů.  

Spolupráce s hlavními zúčastněnými stranami:

• Organizace, které pomáhají obětem

• Vedení věznic a jejich zaměstnanci

• Centra věnující se rehabilitaci vězňů

• Mezinárodní a neziskové organizace

• Pomáhat při podpoře obětí, obzvláště v oblasti 
emocionální podpory a obnovy. 

• Podpora procesů restorativní justice mezi 
pachateli a oběťmi v Evropě 

• Přispět k účasti obětí na evropských 
programech zaměřených na oběti a pachatele 

• Přispět k práci na změně systému hodnot 
u pachatelů po spáchání činu 

• Přispívat k vytváření sociálně spravedlivých 
společenství v rámci Evropy

• Příručka „Building Bridges“ pro koordinátory 
v 8 jazycích (mediátoři, sociální pracovníci, 
psychologové, atd.) 

• Školící konference pro koordinátory, Itálie,  
70-100 účastníků 

• Vědecké vyhodnocení restorativních dialogů 
„Building Bridges“ 

• Monografie přibližující průběh Building Bridges 
a zasazující tento projekt do globálních debat 
o restorativní justici, justici obecně i o mož-
nosti uzdravení pro oběti trestných činů a pro 
reformu vězeňství.

Staňte se 
našimi partnery!

Chceme vám nabídnout,     
   abyste se stali našimi  
      partnery – udržitelnost  
             začíná účastí!

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.
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Hlavní výstupy a výsledky

Informace:
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