
 

 

 

Program sociálního výcviku  

FLASH 
  

Co je FLASH? 

FLASH je program, který pomáhá si uvědomit důsledky protiprávního či 

jinak problematického jednání. Program pomáhá lepšímu porozumění 

sebe sama a svému okolí. Rozvijí dovednosti v oblasti komunikace, 

rozhodování a jednání. Napomáhá také ve zvládání rizikových situací v životě a 

přispívá ke snížení konfliktů účastníka se svým okolím.   

 

 Pro koho je určen? 

Pro mladistvé a mladé dospělé, kteří se dopustili protiprávního jednání. Program je možné 

využít jako alternativu probačního program (spolupráce s probační a mediační službou), 

nebo jako program sociální výcviku (spolupráce s kurátory pro děti a mládež). 

 

Obsah programu: 

 uvědomění si důsledků a souvislostí spojených s protiprávním či jiným 

problematickým jednáním 

 zlepšení konstruktivních způsobů řešení problémů a komunikačních schopností 

 zefektivnění rozhodovacího procesu směrem k vyhnutí se protiprávnímu a jinak 

problematickému jednání 

 zlepšení schopnosti porozumět pohledu jiných   

 podpora podporujícího rodinného prostředí 

 snížení rizika recidivy 

 ujasnění si výhledu do budoucna, vytvoření plánu zvládání rizik 

 

Struktura programu: 

Základem je práce v tři až pěti členné skupině, pracuje se však i s rodinou a individuálně 

s klientem. Program má celkem 15 setkání, což je 25,5 hodin na 1 klienta. Skládá se z 9 

dvouhodinových setkání ve skupině, 2 jednohodinových individuálních setkání, a ze 4 

jedenapůlhodinových rodinných setkání. Čtrnáct setkání z patnácti probíhá standardně 1x 

týdně, poslední závěrečné patnácté setkání se koná 3 měsíce po čtrnáctém setkání.  



 

 

 

Povinnosti účastníků:  

 

 dodržovat dochvilnost 

 pracovat aktivně v rámci programu a zpracovávat zadané domácí úkoly 

 nedostavovat se na skupinová setkání pod vlivem alkoholu či jiných drog     

 

Účastník programu musí absolvovat celý program. V případě omluvené absence (maximálně 

však 2x během celého programu) nahradí chybějící setkání individuálně po domluvě 

s lektorem.  

 

Důvodem vyřazení z programu je porušení podmínek po uložení prvního napomenutí. 

 

Dlouhodobý výhled: 

První běh proběhne od října/listopadu 2016. Další běhy se předpokládají vždy po půl roce. 

Zájemce je možné přihlašovat u kontaktní osoby poskytovatele programu. Na základě 

podpory z Operačního programu Zaměstnanost se zatím počítá s realizací do září 2019. 

 

Poskytovatel programu: Kolpingovo dílo České republiky z.s. 

Kontakt: Mgr. Josef Soukal, josef.soukal@kolping.cz, 608 816 721 

 

Zapojené organizace a osoby:  

 Probační a mediační služba Žďár nad Sázavou (Mgr. Markéta Nováková Irovská, 

731 692 748). V případě potřeby možnost poskytnutí reference na program a lektory 

 Odbor sociální, MěÚ Žďár nad Sázavou (Mgr. Štohanzlová Petra, 566 688326) 

 Odbor sociální MěÚ Velké Meziříčí (Mgr. Olga Jašková, 773 778 009) 
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