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PROBAČNÍ PROGRAM AURITUS
akreditovaný ministerstvem spravedlnosti

PROBAČNÍ PROGRAMY PRO MLADISTVÉ
Probačním programem pro mladistvé, tj. programem ve smyslu znění § 17 zákona č. 218/2003 Sb. o
odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže se rozumí: zejména
program sociálního výcviku, psychologického poradenství, terapeutický program, program k rozvíjení
sociálních dovedností a osobnosti mladistvého, který směřuje k tomu, aby se mladistvý vyhnul chování, které by bylo v rozporu se zákonem, a k podpoře jeho vhodného sociálního zázemí, případně k
urovnání vztahů mezi ním a poškozeným. (zákon č. 218/2003 Sb. , § 17 odst. 1).

INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY
Účastníkem programu se může stát mladistvý, 15-18 (19)let, který se dostal do střetu se zákonem,
navštěvuje Probační a mediační službu
Program probíhá individuální nebo skupinovou formou
Doba trvání programu je obvykle tři měsíce, 1x týdně, 45-60 minut (přihlédnuto je k časovým možnostem účastníků, případně k dojíždění ze vzdálenějších míst)
Cílem programu je, abyste se nadále vyhnul/a chování, které bylo v rozporu se zákonem
Pokud do programu nastoupíte v přípravném řízení, může Vám jeho absolvování pomoci ke zmírnění
trestu, někdy i k pozastavení trestního stíhání
INFORMACE A NABÍDKA PRO RODIČE
Před vstupem do programu budete Vy, jako zákonný zástupce a Vaše dítě seznámeni s průběhem a
pravidly programu, podepsána bude trojstranná dohoda (účastník a zákonný zástupce + centrum
Auritus + PMS)
V průběhu programu nabízíme možnost společných schůzek: účastník + rodič/rodiče + vedoucí
programu

Probační program probíhá:
Centrum Auritus
Klokotská 114
390 01 Tábor
cca 20-25 minut pěšky od autobusového i vlakového nádraží

CELÝ PROBAČNÍ PROGRAM
AURITUS POSKYTUJEME V
SOUČASNÉ DOBĚ ÚČASTNÍKŮM
ZCELA ZDARMA.

tel.: 381 255 999 (pracovní dny 9.00 – 17.00 hod.)
e-mail: auritus@iol.cz
www.auritus.cz
Program vedou:
Mgr. Radka Šimonová – psycholožka, terapeutka
Mgr. Svatava Štrohmajerová – sociální pracovnice, terapeutka
Obě pracují v programu od roku 2005, mají zkušenosti z individuální i skupinové práce s mladistvými
i dospělými, kteří se dostali do konfliktu se zákonem.

