
JCN Projekt – Sieť justičnej spolupráce 

Európska starostlivosť a manažment prechodu do spoločnosti 

vysokorizikových páchateľov 

 

Ciele: 

Cieľom JCN Projektu – Cieľom Siete justičnej spolupráce, európskej starostlivosti 

a manažmentu prechodu do spoločnosti vysokorizikových páchateľov je rozvíjať európsku 

sieť a databázu najlepších praktík (best practice) v manažmente prechodu do spoločnosti 

odsúdených, ktorí odchádzajú z výkonu trestu so zameraním na vysokorizikových páchateľov. 

Manažment prechodu do spoločnosti znamená organizovanie spolupráce a postupov medzi 

orgánmi trestnej justície, štatutárnymi a dobrovoľnými poskytovateľmi a inými partnermi 

zainteresovanými na reintegrácii páchateľov, napr. zdravotná starostlivosť, právnici, 

neziskové organizácie a lokálne orgány. 

Tento projekt sa snaží rozvíjať model minimálnych štandardov a najlepších praktík pre 

manažment prechodu do spoločnosti vysokorizikových páchateľov, zabezpečiť kontinuitu 

a konzistenciu dohľadu nad odsúdenými a iných služieb. Výsledky projektu budú používané 

celoeurópsky. 

JCN Projekt – Sieť justičnej spolupráce, európskej starostlivosti a manažmentu prechodu do 

spoločnosti vysokorizikových páchateľov je financovaný Európskou komisiou v rámci 

programov trestnej justície. 

Aktivity projektu: 

Projekt je usporiadaný do 5 hlavných aktivít: 

1. Rozvoj spoločného porozumenia definícií v oblasti vysokorizikových páchateľov 

a manažmentu prechodu do spoločnosti. 

2. Porovnanie existujúcich systémov manažmentu prechodu do spoločnosti. Úmyslom je 

pripraviť komparatívnu analýzu národných programov a prvkov systémov manažmentu 

prechodu do spoločnosti do partnerských štátov zapojených do JCN Projektu. 

3. Analýzy a hodnotenia existujúcich programov manažmentu prechodu do spoločnosti 

v partnerských štátoch s cieľom identifikovať najlepšie praktiky. 

4. Rozvoj štandardov a model systému manažmentu vysokorizikových páchateľov v ich 

prechode do spoločnosti z väzenia do komunity. 

5. Podeliť sa o zistenia vyplývajúce z projektu so štátmi okrem partnerov projektu na 

záverečnej konferencii, vrátane všetkých členských a kandidátskych štátov Európskej únie. 

Očakávané výsledky: 

 Organizácia nadnárodných workshopov v Nemecku, Estónsku, Fínsku, Írsku. Štyri 

workshopy budú organizované v partnerských štátoch so špecifickými účelmi: 

 



 Workshop 1 (Tallin, Estónsko, 13. – 16. marca 2013): bude hľadať a podieľať sa 

na porozumení a oznámení definícií a terminológie v oblasti vysokorizikových 

páchateľov a manažmentu prechodu do spoločnosti v partnerských štátoch. 

 

 Workshop 2 (Dublin, Írsko, 12. – 15. júna 2013): Bude porovnávať a oznámi 

existujúce systémy manažmentu prechodu do spoločnosti v partnerských 

štátoch. 

 

 Workshop 3 (Helsinki, Fínsko, 30. októbra – 2. novembra 2013): bude 

identifikovať a oznámi najlepšie praktiky v existujúcich systémoch 

manažmentu prechodu do spoločnosti v partnerských štátoch a možnosti pre 

rozvoj. 

 

 Workshop 4 (Schwerin, Nemecko, 2. – 5. apríla 2014): bude rozvíjať a oznámi 

štandardy a najlepší praktický model pre manažment vysokorizikových 

páchateľov. 

 

 Záverečná konferencia (Mecklenburg-Predné Pomoransko, Nemecko, 3. – 5. 

septembra 2014) 

 

 Správa nazvaná „Spoločné porozumenie termínov a definícií“ na tému 

vysokorizikových páchateľov a manažmentu prechodu do spoločnosti bude 

nasledovať po Workshope 1. 

 

 Správa nazvaná „Nadnárodné porovnanie stratégií manažmentu prechodu do 

spoločnosti“ bude nasledovať po Workshope 2. 

 

 Správa nazvaná „Stratégie najlepších praktík pre manažment prechodu do 

spoločnosti vysokorizikových páchateľov“ bude nasledovať po Workshope 3. 

 

 Správa nazvaná „Minimálne štandardy a modely pre manažment 

vysokorizikových páchateľov“ bude nasledovať po Workshope 4. 

 

 

Bližšie informácie sú k dispozícii na stránke: http://jcn.pixel-

online.org/index.php 
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