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Úvodní komentář: V následujícím textu bude představeno šetření, které autor prováděl během

svého působení v zařízení chráněného bydlení pro osoby propuštěné z vazby v letech  1982 –

1985.  V rámci šetření autor  popisuje situaci  klientů zařízení, a to nejen  v průběhu jejich pobytu

v chráněném bydlení, ale  následně i po opuštění tohoto zařízení. Analyzuje přínos pobytu v

ubytovacím zařízení  bezprostředně po  propuštění z vazby i následně po delším  časovém

odstupu. Pro analýzu používal autor  jak kvantitativní (dotazníkové šetření), tak kvalitativní

metody (rozhovory). 

Následující výtah z autorovy práce může být inspirací pro realizování  analýzy a evaluace

vlastního zařízení.  Lze se inspirovat nejen použitou metodou, ale rovněž i výběrem konkrétních

otázek a hodnotících kritérií. 

Popis zařízení: V zařízení jsou dvě podlaží, osm pokojů, každý obyvatel má k dispozici
samostatný pokoj. Dále je k dispozici společenská místnost, kuchyň, pokoj pro volnočasové
aktivity, prádelna, koupelna, sprchy, toalety, volná trávníková plocha. V rámci pobytu mají
obyvatele možnost prostřednictvím speciálně zaměřeného poradenství získat sociální dovednosti
potřebné k  rozvíjení a vedení zodpovědného společenského života. Obyvatelé jsou  muži a ženy
propuštění z vazby. Důvodem k přijetí do zařízení je absence možnosti vlastního bydlení. Klienti
v době přijetí k pobytu musí splňovat minimální věk 18 let. Přijetí předchází přijímací pohovor. 

Motivace k provedení evaluace: Systematicky reflektovat a analyzovat každodenní činnosti.
Autor si kladl následující otázky: Jakým způsobem se zařízení podílí na  prevenci kriminality a
sociální integraci lidí propuštěných z vazby? Učí se klienti dostatečně zdolávat v průběhu pobytu
každodenní životní události? Jsou pokroky klientů jednoznačné a jsou u nich probíhající změny
zjistitelné? Ovlivňuje zařízení postoje klientů? Jak  obyvatelé prožívají  každodenní situaci, jak
jsou schopni řešit určité problémy?

Metodika evaluace: Výzkum byl rozdělen na dvě části – kvalitativní část, která obsahuje
provedení a následné vyhodnocení rozhovorů s obyvateli a část kvantitativní pracující se
statistickými daty, získanými na základě dotazníkového šetření.



Závěry z evaluace

Aspekt prevence kriminality: Určitým kritériem preventivního působení zařízení byla pro
autora informace, že se  obyvatelé  chovali beztrestně, a to jak  během pobytu, tak  také po jeho
ukončení. Na základě vyhodnocení statistických dat z  let 1982 - 1985 se recidiva zjistila u 16%
zkoumaných obyvatel. Ve srovnání s jinými projekty bydlení lze tento výsledek  považovat  za
pozitivní. 

Stat i s t i cká  data  –  kvant i ta t ivn í  údaje  o  zař í zen í

Autor uvádí  údaje za každý rok v  aktuálních  počtech, v procentech, a také  celkové údaje  za
všechny sledované roky. Data strukturoval dle vybraných kritérií (viz dále).

Počet obyvatel ve zkoumané době: 66 obyvatel

Pohlaví: 11% žen, 89% mužů
Nízký počet žen autor  přičítá nižšímu počtu vězněných žen v poměru k vězněným mužům.

Věková struktura: 
do   20 let 11 %
21 - 30 let 56 % 
31-  40 let  20 % 
41-  50 let 12 % 
nad 50 let   1 %.

Délka pobytu: Délka pobytu je omezena 6 měsíci. Pouze ve výjimečných případech může být
doba pobytu prodloužena na 9 měsíců. Délku pobytu autor klasifikuje podle počtu strávených
měsíců (do 1 měsíce, do 2 měsíců ….).
Autor upozorňuje na nápadný počet klientů, kteří zůstali v zařízení maximálně po dobu jednoho
měsíce (19,6%). Právě během prvních čtyř týdnů dochází k intenzivnímu seznamování   se
pracovníků s obyvateli, k odhalování konkrétních obtíží, ke snaze naučit je tyto potíže řešit a
případně k nabídce dalších vhodných služeb.
 
Zrušení pobytu: U 26% musel být pobyt zrušen z důvodu konzumace alkoholu a drog.
Obyvatelé pak  byli umístěni do levných pensionů, soukromých ubytoven, nebo si hledali nocleh
u známých.
 
Problémy s alkoholem a závislostmi na drogách:  V těchto případech byly obyvatelům
nabídnuty konzultace přímo v zařízení, nebo byli odkázáni na ambulantní poradny na jiných
místech. Jestliže obyvatel neprojevil žádný zájem s problémem závislosti pracovat, mohla to být
příčina k ukončení pobytu v zařízení.

Chybějící zaměstnání: Podstatným faktorem pro stabilizaci vlastní životní situace obyvatel je
získání zaměstnání. Značné části obyvatel však nemohlo být zaměstnání zprostředkováno.



Důvodem mohlo být např.  docházení na  terapii, zdravotní postižení uchazečů, nebo příliš krátká
doba pobytu v zařízení. Mezi další příčiny patřily: konzumace alkoholu nebo drog, vysoký věk
(45 – 50 let), recidivující problémy se zákonem a další možné příčiny.

Chybějící bydlení: Po skončení pobytu v zařízení získalo 56% obyvatel samostatné bydlení.
Necelá polovina obyvatel (44%) bydlení nezískalo, a to často právě z důvodu problémů se
závislostmi, kdy tyto se staly příčinou nedobrovolného zrušení pobytu.
 
Problémy se zákonem: Během pobytu se pouze 7% obyvatel vrátilo k delikventnímu chování.
Mezi delikty patřily např. krádeže v obchodech (u 2 obyvatel), krádeže vozů, ježdění bez
řidičského oprávnění (u 1 obyvatele) atd. Po ukončení pobytu se celkem 16% obyvatel  chovalo
trestným způsobem. Tento údaj  není úplný, protože  situace byla známa pouze u 74% bývalých
obyvatel. O ostatních obyvatelích se nepodařilo zjistit žádné nové informace.

Další problémy: Během pobytu byly u obyvatel ve zvýšené míře  zaznamenány následující
problémy (jsou uvedeny pouze psychosociální nikoliv materiální problémy): alkohol (44%
obyvatel), drogy (26%), deprese (12%), problémy s navazováním kontaktů (23%).  Je zřejmé, že
hlavním problémem byl alkohol.

Sociální kontakty: U mnoha obyvatel byly během  a po propuštění z věznice přerušeny sociální
vazby. Během pobytu obyvatelé zkoušeli navazovat nové sociální vztahy. Dříve se jim to dařilo
jen velmi  zřídka vzhledem k omezeným možnostem ( pobyt ve vazbě). Mezi fungující sociální
vztahy patřily: vztahy s rodinou (u 20% obyvatel), vztahy s přítelem/přítelkyní (24%), přáteli
(8%), spolky (3%). Necelá polovina obyvatel (45%) udržovala buď pouze minimální nebo
neměla žádné sociální kontakty. Sociální vztahy byly udržovány 55% obyvatel. Intenzita vztahů
nebyla zjišťována.
 

Výs ledky  z  dotazování  –  kva l i ta t ivn í  údaje

Metodika dotazování: Dotazováni byli celkem 4 současní obyvatelé zařízení a 4 bývalí
obyvatelé. V rámci objasnění podmínek evaluace autor uvádí, že pouze ve dvou případech
nevedli rozhovory zaměstnanci zařízení, a že rozhovory byly nahrávány na pásek a následně
přepsány. Cílem rozhovoru bylo zjistit životní situaci obyvatel ve spojitosti s pobytem v zařízení.
Pro vedení rozhovoru byly zpracovány dvě verze. Jedna  pro stávající a jedna pro bývalé
obyvatele. Rozhovor trval cca 1 hodinu. Na konci rozhovoru bylo zahrnuto zjištění
sociodemografických dat.

Současní obyvatelé byli dotazováni na tři situace: 
 na jejich momentální situaci v zařízení, 
 na jejich situaci před příchodem do zařízení, 
 na jejich výhled do budoucnosti po opuštění zařízení 

Bývalí obyvatelé byli dotazováni: 
 na situaci, kterou prožili po odchodu ze zařízení, 
 na situaci v zařízení (retrospektivně),
 na další životní perspektivy. 



Vyhodnocení rozhovorů

Cílem rozhovorů bylo popsat každodenní životní situaci klientů ve vztahu k zařízení.
Chronologicky se zkoumaly tři situace: situace před příchodem do zařízení, během pobytu
v zařízení a po pobytu v zařízení. Analyzovaly se následující aspekty: V jaké situaci obyvatelé
byli v době příchodu do zařízení? Jak se obyvatelé vyrovnávali s problémy, jak se je snažili řešit?
Co se u obyvatel změnilo?
Mezi výpověďmi  přítomných  a bývalých obyvatel  nebyly dle autora žádné významné  rozdíly. 

Bývalí obyvatelé:                                       délka pobytu (v měsících)
Anna 9 
Bukhard 9
Clemens 6
Daniel 2

Současní obyvatelé:
Alf 5
Bodo 6
Christoph 8
Doris 9

(Následně uvádíme několik  postřehů autora z jeho  záznamů.)

Situace v zařízení

Situace na začátku pobytu: Pro většinu obyvatel na počátku pobytu hrálo velkou roli mít vlastní
pokoj. Většina obyvatel zdůrazňovala, jak je pro ně důležité mít vlastní pokoj,  do kterého se
mohou vracet a  mohou si tak sami určovat míru  zapojení do společenského života  v zařízení. 

V zařízení měli možnost získat základy sociálních dovedností. Podporu, kterou mohli získat od
zaměstnanců zařízení, hodnotila většina dotázaných pozitivně. Nabídka pomoci ze strany zařízení
spočívala nejen v řešení osobních problémů, ale i v pomoci s hledáním zaměstnání a
bytu. Rovněž byly řešeny  i další problémy jako např.  problémy s alkoholem, se sociálními
kontakty, apod. 

„Umístění se mi velmi líbilo. Pokoj jsem si tak oblíbila, že jsem brečela, když jsem ho  musela
opustit.“ 

S přibývající délkou pobytu hrály pro většinu obyvatel důležitou roli kontakty s ostatními
spolubydlícími. U společných aktivit jako je např. vaření a příprava jídla si často vykládali. V
zařízení nebyla žádná povinnost, která by obyvatele zavazovala k tomu, aby podnikali společné
aktivity. A právě tato možnost  zvolit si  trávení  společného času  umožnila zažití pocitu
pospolitosti.
 



Pro Christopha bylo důležité: „že člověk může ke komukoli přijít se svým problémem,  každý se o
každého trošku stará.“

Anna popsala spolubydlení takto: „Nezamítla jsem kontakty s lidmi, protože mne zajímají, byli
zde takoví, se kterými jsem si velmi rozuměla.“

Pouze Clemens kontakty viděl kriticky: „Navenek jsou pořád  mírumilovní, veselí, ale pod
povrchem je vězeňský mechanismus, že člověk musí být před druhými ostražitý, protože by mohl
být někým využíván.“

Doporučili byste někomu toto zařízení?

Alf: „Tedy můžu to každému doporučit, protože si myslím, že se člověk díky tomuto domu opět
postaví na vlastní nohy. Pokud je tam  správný kolektiv, což je důležité.“ 

 Jak obyvatelé zažívají, posuzují nabídku pomoci od zaměstnanců zařízení?
 
Alf by raději své problémy překonal sám, na druhé straně pokládá za dobré, že je zde někdo,
s kým může mluvit. 

Christoph je spokojený, že se může na pracovníky obrátit, když se mu to zdá nutné.

 Doris sice očekává více pomoci od zaměstnanců při hledání zaměstnání a bydlení, na druhé
straně si však myslí, že obyvatelé by sami měli být více aktivní v této záležitosti.

 Anna v zařízení  našla pomoc  při hledání práce a zaměstnání, pomohli ji zde tak s osobními
problémy: „Když jsem zjistila, že v mém oboru nemůžu už více pracovat, měla jsem deprese. Nyní
můžu říci, že pracovníci mi poskytli dobrou morální podporu.“ 

Burkhard hodnotil pomoc sociálního pracovníka v zařízení jako pozitivní, ale více pomoci
očekával  od sociálního kurátora. 

Clemens si myslí, že sociální pracovník svou práci dělal dobře. Obyvatelé ho nepovažovali jen za
autoritu a tím se stal velice oblíbeným.

Druck:  „Neměl jsem vůbec žádnou představu o vyplňování formulářů, s tím mi sociální
pracovník pomohl. „

Jak obyvatelé zažívali řešení svých problémů v zařízení?

S příchodem do zařízení většina obyvatel chtěla řešit své problémy. Vedle sociálních  a
materiálních problémů,  i některé psychické obtíže. Hlavním cílem obyvatelů bylo najít si práci a
vlastní bydlení. V průběhu pobytu bylo zřejmé, že většina obyvatel má problémy i s dalšími
oblastmi, které znemožňují dosáhnout těchto cílů. Často se jednalo o rozsáhlé problémy
s alkoholem a sociálními kontakty. 



Hledání zaměstnání

Alf se snažil  nalézt zaměstnání sám. Kontaktoval i pracovní úřad, ale nedostal žádnou nabídku
zaměstnání. Je však  pravděpodobné, že by práci stejně ztratil kvůli problémům s alkoholem.  

Bodo se snažil velmi intenzivně najít práci. Každý den kontaktoval zprostředkovatelku na úřadu
práce a sociálního kurátora. Nebyl však úspěšný, a to pravděpodobně kvůli svému věku 53 let a
zdravotnímu stavu (nemohl vykonávat namáhavou tělesnou práci). Bodo se nakonec smířil s tím,
že nikdy už žádnou práci nedostane. 

Christoph pracoval dříve jako ošetřovatel. Během pobytu se nejdříve snažil získat místo opět
v oboru, ovšem bez úspěchu. Jeden obyvatel mu nabízel místo zahradního pomocníka, které po
osmi měsících bez zaměstnání přijal. 

Doris nejdříve hledala místo sporadicky jako nekvalifikovaná síla. Po nějaké době se přestala
snažit a dostala se do vysokých dluhů. Později kvůli  problémům s alkoholem nebyla schopna
tento problém řešit. 

Anna přestože intenzivně hledala práci jako socioložka, žádné místo nenašla. Během pobytu
začala poté pracovat s mládeží v církevní obci. Práce byla honorována. 

Burkhard zpočátku hledal místo jako pomocník na stavbě nebo podobné zaměstnání. Po několika
odmítnutích postupně ztratil chuť  hledat dále.  Práci získal pouze na pár týdnů. 

Daniel měl zpočátku v úmyslu jít na rekvalifikaci a stát se truhlářem. Po nějaké době změnil
názor. Pár týdnů pracoval jako pomocný dělník, pak byl ovšem propuštěn. Následně pracoval u
jiné firmy, odkud byl také propuštěn. Důvodem byla vždy  závislost na drogách.

Hledání bytu 

Čtyři obyvatelé si během pobytu našli vlastní bydlení. Dva obyvatelé byli na terapeutickém
léčení. Jeden obyvatel kvůli neustálým problémům s alkoholem musel zařízení opustit a našel si
„levné ubytování“. V případě, že si obyvatelé úspěšně našli zaměstnání a začali řešit  problémy s
dluhy, následně pak začali hledat bydlení. Některé obyvatele k aktivnějšímu hledání ubytování
stimulovala omezená délka pobytu v zařízení. Dva obyvatelé si našli bydlení bez podpory, dva
s pomocí zaměstnanců. Podpora spočívala ve spolupráci a vyjednávání s bytovými družstvy a
následně i s úředníky sociálních odborů  při  pomoci s pořízením nábytku.

Alf, který v průběhu rozhovoru pobýval v zařízení již dva měsíce,  se  nechtěl  vystěhovat, a to
ani v případě, kdyby  získal vlastní bydlení. V zařízení se cítil  jistěji a  v bezpečí.
 
Bodovi se po 9 měsících podařilo s podporou sociálního kurátora získat byt. Ten je součástí
projektu pomoci lidem odsouzených k podmínečným trestům. V rámci tohoto projektu je možné
využít i  sociální a pedagogickou péči. 



Doris se domnívá, že zařízení by mělo mít  při hledání bydlení k dispozici více prostředků.
Očekává větší podporu ze strany  zaměstnanců. Zároveň však připouští, že  samotní obyvatelé by
měli být  při hledání bydlení  více aktivní.
 
Materiální problémy

Dluhy ztěžovaly vlastní perspektivu obyvatel. Velkou část tvořily dluhy za neuhrazené úvěry, za
peněžité pokuty, za neplacení výživného a za provedené  trestné činy. Pouze 2 obyvatelé z 8
dotázaných neměli žádné dluhy. Výška dluhů se značně lišila.  Významnou roli při splácení
dluhů  hrálo poradenství sociálních kurátorů a sociálních pracovníků zařízení. Je důležité, aby pro
další průběh života měli obyvatelé nejen přehled o svých dluzích, ale měli také vypracován plán
následného splácení dluhů. 

Situace po odchodu ze zařízení

Při mapování situace osob po odchodu ze zařízení si kladl autor následující otázky: Jak se
obyvatelé vypořádávají s problémy po odchodu ze zařízení? Jsou schopni zvládat samostatně
novou situaci? V jaké míře by k tomu potřebovali zaměstnance ze zařízení? Obrátili  se na jiná
sociální zařízení? Do jaké míry se obyvatelům podařilo uspořádat své životní podmínky?
Zůstávají bývalí obyvatelé beztrestní? Získali zaměstnání? Mají vlastní bydlení? Které problémy
u bývalých obyvatel zařízení  přetrvávají? Potřebují stále podporu a od koho?

Legální jednání

Alf byl během pobytu v zařízení vyloučen kvůli problémům s alkoholem.  Nebyl však  odsouzen
za nelegální aktivity.  

Bodo se odstěhoval do vlastního bytu. Vyjádřil se, že, pokud by nesehnal byt,  šel by opět do
vězení.  Míval také strach z bydlení o samotě. Jeho situace se nezdá být plně stabilizována.
Ovšem doba od opuštění zařízení je ještě krátká, aby byly tvořeny závěry o jeho beztrestném
jednání. 

Christoph bydlí opětovně v zařízení a nemá  konflikt se zákonem. 

Doris absolvovala dlouhodobou terapii, která může být předpokladem motivace, aby neměla
problémy se zákonem. 

Anna opustila zařízení a po několika potížích si našla bydlení. Žila z honoráře od církevní obce a
navázala stabilní sociální kontakty. Neměla problémy se zákonem, což může znamenat pozitivní
životní prognózu.

 
Ačkoli se Burkhardovi podařilo sehnat vlastní bydlení, nebyl schopen se vyrovnat s novou
situací. Jen  po několika měsících po opuštění zařízení byl opět odsouzen k trestu za krádež
vloupáním. Je jediným z dotazovaných, který měl opět problémy se zákonem. 



Clemens se přestěhoval s přítelkyní do bytu. Krátce na to získal práci. Mezitím si našel další
přítelkyni, se kterou se přestěhoval do dalšího bytu. Od přestěhování ze zařízení nemá žádné
problémy se zákonem. Jeho situace se zdá být  stabilizována, což vytváří  pozitivní prognózu co
se týče  jeho legálního chování.

 
Daniel kvůli závislosti na drogách byl po opuštění zařízení v terapeutické komunitě pro drogově
závislé, terapii však  předčasně ukončil. Krátkou dobu žil na přechodném ubytování. Po určitý
čas také pracoval. Občas bere drogy. Jeho situace je nestabilní. Vyhlídky na legální chování
nejsou pozitivní.

Práce

Důležitou roli ve stabilizaci situace hraje nalezení práce. Čtyři obyvatelé získali práci, čtyři
nikoli. 

Alf práci nezískal kvůli problémům s alkoholem. 

Bodo má 53 let a práci nezískal kvůli věku a problémům s alkoholem. 

Christoph, který stále bydlí v zařízení, získal zaměstnání jako zahradní pomocník, což výrazně
pomohlo k jeho psychické stabilitě. 

Doris dochází do terapie, ve které se připravuje na pracovní uplatnění. 

Anna po odstěhování si dokončuje  terapeutické vzdělání a částečně pomáhá jako terapeutka. 

Burhard se nachází v zařízení pro výkon trestu, kde  pracuje jako zahradní pomocník. Po
ukončení trestu má možnost  zůstat tam pracovat. 

Clemens získal  krátce po odchodu místo, kde se mu daří. Plánuje pokračovat ve studiu a chtěl by
se stát inženýrem. 

Daniel pracoval krátký čas u různých firem, kvůli závislosti na drogách zaměstnání ztratil. 

Vlastní bydlení/ubytování

Významným stabilizačním prvkem je získání bydlení. Z osmi obyvatel se třem podařilo získat
vlastní byt. Jeden stále pobývá v zařízení, jeden je na ošetřovatelské klinice, jeden se odstěhoval
do levného penziónu. 

Další  problémy

Nejčastějším problémem byla závislost na alkoholu. Mezi materiálními problémy převládají u
většiny obyvatel  také o  dluhy.  V následující části autor uvádí, jakým způsobem tyto problémy
obyvatelé řeší. 



Alf  měl během pobytu problémy s alkoholem a řešil také vztahové problémy. Konflikt
s alkoholem a neochota podstoupit léčbu vedly k ukončení pobytu. Společně s přítelkyní se
odstěhoval do levného penzionu. Stále odmítá  podstoupit protialkoholní léčbu.  

Bodovy potíže spočívají v neschopnosti navázat stabilní sociální kontakty. Během pobytu
zažíval mnoho konfliktů, ale i pozitivních setkání,  a to jak se spolubydlícími, tak zaměstnanci.
Na podnět zaměstnanců se nyní  podílí na volnočasových aktivitách.  V případě  akutních krizí
přichází do zařízení pro radu. Dříve tuto možnost neměl. 

Christoph bydlí dále v zařízení. Od té doby, co je  zaměstnán, nemá žádné významné sociální
problémy. Stabilizoval se i jeho  vztah s přítelkyní. Plánuje přestěhování do vlastního bytu.
Obrací se na sociální pracovnici  v zařízení. Mnohem častěji kontaktuje sociální pracovnici
v zařízení než sociální kurátorku.

Doris kvůli problémům s alkoholem  navštěvuje terapii. Na základě jejích dosavadních problémů-
alkoholových recidiv jí byla zajištěna dlouhodobá léčba na odborné klinice. S ohledem na  její
situaci to lze považovat za  pozitivní krok. 

Situace Anny 3 roky po odstěhování vypadá stabilně. Během pobytu se jí podařilo najít
zaměstnání. Rovněž získala i bydlení, které odpovídá jejím představám. Velkou roli u ní  hrají
její sociální kontakty s rodinou a přáteli. 

U Clemense největší roli hrají dluhy, protože ty bude moci splatit až po ukončení vzdělání.
Podařilo se mu vybudovat i nové sociální kontakty. Navíc obdržel možnost vzdělávat se, získal i
bydlení. Nynější situace je stabilní. 

Ačkoli Daniel po vystěhování podstoupil léčbu, jeho hlavním problémem je i nadále užívání
drog.  Stále se  nachází v bludném kruhu s možností kritického konce. Přestože v  zařízení, kde se
nachází, je k dispozici  podpora sociálního pracovníka, využívá tuto nabídku jen zřídka. Kontakt
s poradnou pro drogové závislosti udržuje jen sporadicky. Pro adekvátní řešení jeho problémů se
zdá nezbytná nabídka sociálně-terapeutických služeb.

Shrnutí výsledků

Při shrnutí výsledku autor zdůrazňuje samotnou  sociálněpedagogickou práci s klienty, které
přikládá vliv na  minimální výskyt  delikventního chování. 

Na základě vyhodnocení rozhovorů a statistických dat je podle autora zjevné, že velká část
obyvatel nemá problémy se zákonem. Tento pozitivní rys přisuzuje zejména možnosti
identifikace obyvatel s konkrétními  životními cíly. Mezi které primárně patří nalezení práce,
bydlení a úprava dluhů. Obyvatelům, kterým se toto nepodařilo, byla zprostředkována pomoc
v dalších zařízeních (na klinice, různé terapie).  Pouze několik obyvatel se v průběhu pobytu
dopustilo delikventního jednání. 

Za velký přínos považovali klienti pedagogickou činnost pracovníků. Kladně byl hodnocen
především  individuální přístup pracovníků k  různým životním zkušenostem a schopnostem
obyvatelů. Zaměstnanci primárně nepředstavovali pro obyvatele sociální kontrolu, nýbrž podporu



a vedení a především nápomoc při získání kompetencí důležitých pro každodenní fungování a
integraci ve společnosti. Mezi zaměstnanci a obyvateli fungovala vzájemná bohatá interakce,
která umožňovala  obyvatelům  vystoupit z jejich  anonymity.

Závěr

Předložený výzkum dle autora ukázal na velký význam existence  různých zařízení pro okruh
osob propuštěných z vězení. Autor upozorňuje na nedostatek obdobných zařízení v oblasti
Berlína v období realizace výzkumu.  Zdůrazňuje  nutnost komplexního řešení  a prohlubování
spolupráce  mezi jednotlivými organizacemi. Uvádí, že systém pomoci v oblasti vězeňství v
 Berlíně postrádá celkovou koncepci a  místo vzájemné spolupráce, stále  platí princip práce
„vedle sebe“. 


