Adresa našeho pracoviště:

Další informace o našich činnostech
naleznete na internetové adrese:

www.pmscr.cz

Veškerá činnost Probační
a mediační služby ČR

je bezplatná.

Justice pro mládež
Problémy můžete řešit s námi, nikdy není příliš pozdě

Poznámky:

Integrace pachatele
Participace poškozeného
Ochrana společnosti

Pro mladistvé
V případě, že se dostanete do konfliktu se zákonem,
můžete se obrátit na Probační a mediační službu
(PMS). Smyslem její činnosti je zejména napomoci
ke zmírnění následků trestné činnosti pro poškozeného, vést Vás k pochopení všech důsledků trestné
činnosti a motivovat Vás k převzetí odpovědnosti
za škody, které jste svým jednáním způsobil/a.

Příkladem může být
příběh Tomáše:
Tomáš posprejoval zastávku MHD. Policie proti
němu zahájila trestní stíhání a způsobená škoda
byla vyčíslena na 15.000 Kč. Rodiče jsou na Tomáše
velmi rozzlobeni. Kurátor pro mládež doporučil
kontaktovat PMS.
Na čem můžeme společně pracovat?
• jednání s poškozeným
• jednání o náhradě škody
• příprava písemné zprávy pro státního
zástupce či soudce
• jednání s kurátory, se zákonnými zástupci, školou
• předjednání a volba případného opatření
- společensky prospěšná činnost, probační
program a mnohé jiné
• pomoc s řešením dalších aktuálních problémů.
Míra Vaší aktivity a společné výsledky naší práce
mohou mít vliv na rozhodování státního zástupce
či soudce ve Vaší věci.

Můžeme se na to podívat
v případě Hanky:
Hanka neměla peníze na diskotéku, a proto odcizila
ve školní šatně spolužákovi Jirkovi mobil a ten pak
prodala. Škola věc nahlásila na policii, Hanka byla
odhalena a nyní má velké problémy. Kontaktovala
středisko PMS a tam jí pomohli zprostředkovat jednání s Jirkou, byla dohodnuta náhrada škody. Hanka
bude telefon splácet. Peníze na splátky si vydělá
na brigádě. Navíc se rozhodla, že dobrovolně odpracuje pro místní zvířecí útulek 30 hodin ve svém
volném čase. Aktivita Hanky byla zohledněna, státní
zástupce rozhodl o podmíněném zastavení trestního
stíhání. To znamená, že případ nemusel být projednán před soudem. A to také znamená, že Hanka
nemusela platit drahé náklady za trestní řízení, které se
skládají z nákladů za soudní projednání věci, nákladů
za nutnou obhajobu, kterou Hanka jako mladistvá
musí mít. V neposlední řadě nebude mít Hanka
záznam v rejstříku trestů.

Kdo se může obrátit
na PMS ČR?
S kým PMS spolupracuje?
Poškození, obvinění mladiství, jejich rodiče, další
zákonní zástupci, příbuzní, státní zástupci, soudci,
kurátoři pro mládež, obhájci, policisté, škola,
všichni ti, kdo jsou nějakým způsobem trestnou
činností dotčeni.

Posledním příkladem činnosti
naší služby může být
příběh Pepy:
Pepa, ve městě známý „průšvihář“, opakovaně kradl
v obchodech a několikrát vykradl sklepy v sousedství. Ze spolupráce s PMS vyšlo najevo, že má
problémy s užíváním pervitinu. Soudce zvažoval,
zda Pepu poslat do vězení. Na doporučení PMS
ale uložil podmínku a dohled probačního úředníka.
V rámci dohledu probační úředník Pepovi zprostředkoval léčbu závislosti v terapeutické komunitě.
Zároveň společně pracovali na zlepšení vzájemných
vztahů v Pepově rodině.
Pokud je Váš příběh podobný příběhu Tomáše,
Hanky nebo Pepy, můžete nás kontaktovat.

