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O projektu

Návrat náboženství do veřejného prostoru: Česko-slovenské srovnání (GA17-02917S),
prof. PhDr. Zdeněk R. Nešpor, Ph.D.

Role církví a význam religiozity v následné péči o propuštěné vězně (2018-2020), program PPLZ 
AV ČR, post-doktorandský projekt podpořený Akademií věd ČR

- rozhovory, dotazník, návštěvy, mapování



Souvislosti
• Subjekty: VDP, MVS, oblastní charity, azylové domy, mezinárodní projekty, rodiny a jednotlivci

• Aktivity: domy na půl cesty, poradenská centra, terénní služby, doléčovací centra, neziskové 
organizace…

• „Typický“ klient:

Muž, zkušenost s vězením a návykovými látkami

Nemá kam jinam jít (bez rodinných vazeb)

Nízké uplatnění na trhu práce (vzdělávání, zdravotní stav)

+ často klient kaplana

+ spojení církví s charitou



Zkušenosti I.
Nová Šance (Ostrava – Koblov)

= nový domov (z klienta zaměstnancem)

„Skrze sociální službu vrací dluh společnosti“ 

- slabí slabým – pomůcky pro nevidomé děti, Misionářky lásky – katolická vazba, Kola pro Afriku, 
sklad nábytku pro sociálně slabé, tábor pro děti z vyloučených lokalit



Zkušenosti II.
Teen Challenge (Poštovice)

Old Challenge? – proměna skladby klientely

Co to udělá s programy jako takovými?

Otázka motivace vnitřní i vnější



Zkušenosti III.
Azylový dům sv. Petra (Záblatí u Prachatic)

- problém lokality samotné: perspektivy?

- využívání k levné práci

- odpor místních



Jaká je pozice těchto zařízení?
- role lokality (lidé jsou podezřívaví a všechno si pamatují)

- různé úrovně kooperace:

1. ekonomická: klienti jsou levná pracovní síla

2. kulturní: velmi nízká

3. sociální: na velmi tenkém ledě



Vedení a personál: „Aktivní aktéři změny“
Charakteristiky:

-věřící jedinci se silnými sociálními vazbami

-využívají církevní sítě a mezinárodní podporu

- jsou více motivování než klienti



Klienti: „Vnucená pasivita“
Dvojitá marginalizace  trojitá marginalizace! 

- „paradox pomoci“- lokalita a typ projektu znásobuje izolaci:

1. náboženství, 2. propuštění + 3. neperspektivní věkem a vzděláním

Religiozita?

- ještě víc marginalizuje 1. společensky, 2. pravidly a limitací autonomie a nalamováním soukromí

-automatické propojení na charitu, princip „křehký křehkému“

-vs. neocenitelná pomoc v této oblasti, supluje stát, nezištná služba, vnitřní náboj a motivace !!



Děkuji za pozornost!

andrea.belanova@soc.cas.cz
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