
 TISKOVÁ ZPRÁVA 

 Výzkum Baylorovy univerzity předkládá důkazy: 
 Křesťanský program Prison Fellowship International přináší vězňům vnitřní proměnu; 

 kurz PFI je předvojem rodícího se odvětví pozitivní kriminologie 

 WASHINGTON,  USA  (21.  9.  2021)  -  přelomový  výzkum  Baylorovy  univerzity  v  Texasu 
 poskytuje  důkazy  o  tom,  že  kurz  PFI  s  názvem  Vězňova  cesta,  do  života  vězňů  přináší 
 vnitřní proměnu a potažmo vede k proměně atmosféry a kultury ve věznicích. 

 “PFI  je  zdrojem  inovativních  programů  pro  věznice.  Tyto  programy  se  řadí  mezi  hlavní 
 stavební  články  vznikajícího  odvětví  pozitivní  kriminologie”  ,  říká  Dr.  Byron  Johnson, 
 zakladatel a ředitel Institutu pro náboženská studia při Baylorově univerzitě v Texasu. 
 Johnson  je  vedoucím  výzkumu,  který  spočívá  v  několikaletém  zhodnocení  vlivu  programu 
 Vězňova  cesta  na  nápravu  vězňů.  Jedná  se  o  vůbec  první  výzkum  tohoto  druhu  realizovaný 
 na  nadnárodní  úrovni  zaměřený  na  křesťansky  orientovaný  kurz  probíhající  ve  věznicích. 
 První  fáze  výzkumu  trvala  40  měsíců  od  ledna  2018  do  dubna  2021  a  zúčastnilo  se  jí  téměř 
 900  vězňů  ve  věznicích  Jihoafrické  republiky  a  Kolumbie.  (Výzkum  by  měl  v  následujících 
 letech pokračovat v dalších zemích.) 

 Závěry  provedeného  výzkumu  poskytují  jasné  důkazy  o  tom,  že  účast  v  programu  Vězňova 
 cesta  měřitelným  způsobem  zvyšuje  u  vězňů  motivaci  k  vnitřní  změně  (cestou  hledání 
 nového  smyslu  a  směru  v  životě  navzdory  trestní  minulosti  a  uvěznění)  a  dále  zvyšuje 
 motivaci  k  budování  pozitivních  charakterových  vlastností.  Program  u  účastníků  rovněž 
 snižuje  negativní  emoce  a  riziko  agresivního  chování.  Takovéto  změny  v  postojích  a  vnitřním 
 přesvědčení vnímáme jako klíčové ukazatele hodnocení úspěšnosti nápravy vězňů. 

 “Námi  provedený  výzkum  poskytuje  empirické  důkazy,  že  náprava  vězňů  si  žádá  víc,  než  jen 
 zvládání  a  omezení  rizikového  chování.  Je  třeba  přístupů  pozitivní  kriminologie,  abychom 
 vězňům  pomohli  dosáhnout  pozitivně  definovaných  životních  cílů,  jako  je  nalezení  životního 
 smyslu  a  náplně,  budování  charakteru  a  dobrých  vlastností  a  emoční  vyrovnanosti”  ,  říká  Dr. 
 Sung  Joon  Jang,  profesor  kriminologie,  ředitel  Programu  prosociálního  chování  na  Institutu 
 pro  náboženská  studia.  Jang  a  Johnson  jsou  spoluautoři  knihy  “Restorativní  vězení”,  která 
 vyšla v září 2021. 

 Vězňova cesta 
 Vězňova  cesta  je  jedním  ze  stěžejních  programů  PFI,  jedná  se  o  program,  který  si  klade  za 
 cíl  “přinést  do  života  vězňů  vnitřní  proměnu  za  použití  restorativních  (tj.  obnovujících) 
 principů,  tak  jak  jim  vyučoval  Ježíš  Kristus,  který  se  rovněž  stal  vězněm.”  Kurzem  provázejí 
 vyškolení dobrovolníci i vězni-absolventi, nosným prvkem je příběh Markova evangelia. 

 Jedná  se  o  8-týdenní  kurz  pro  malé  skupinky  vězňů  a  k  29.  srpnu  2021  kurz  absolvovalo 
 více  než  460  000  vězňů  v  39  zemích  na  mnoha  místech  světa,  včetně  zemí  Afriky,  východní 
 Asie,  Karibiku,  Evropy,  Latinské  Ameriky,  Středního  Východu  a  Severní  Afriky.  Více  než  70 
 % absolventů se zapojilo do návazného programu. 
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 Služba vězňům ve světě 
 Ročně  na  celém  světě  nastoupí  výkon  trestu  odnětí  svobody  zhruba  15  milionů  lidí. 
 Kázeňské  systémy  zaměřené  pouze  na  řešení  vzniklých  problémů  a  všeobecně  vysoká 
 recidiva  dokazují,  že  samotný  pobyt  ve  vězení  k  nápravě  vězňů  nijak  nepřispívá.  Pobyt  ve 
 vězení  a  jeho  negativní  dopady  na  jedince  a  jeho  okolí,  vytváří  spolu  s  dlouhodobě  rostoucí 
 mírou uvěznění bludný kruh, z něhož není jednoduché se vymanit. 

 Tento  biblicky  orientovaný  kurz,  spolu  s  celosvětově  velmi  dobrým  přístupem  pracovníků 
 jednotlivých  národních  poboček  PFI  do  věznic,  dávají  dohromady  účinný  nástroj,  jak  s  tímto 
 problémem  bojovat.  Výzkum  Baylorovy  univerzity  nyní  dokazuje,  že  tento  kurz  opravdu 
 funguje,  a  tak  se  PFI  nyní  zaměřuje  na  rozvoj  a  povzbuzování  pracovníků,  aby  používali 
 programy a aktivity PFI, které přežily všechna omezení během koronavirové krize. 

 “Zveřejnění  závěrů  výzkumu  Baylorovy  univerzity  nemohlo  přijít  v  lepší  čas.”  říká  David  Van 
 Patten,  výkonný  ředitel  PFI.  “Jsme  na  počátku  intenzivního  soustředění  sil  směrem  k  cíli, 
 kterým  je  zapojení  20  %  světové  populace  věznic  do  programů  jako  je  Vězňova  cesta. 
 Věříme,  že  20  %  je  hodnota,  kdy  se  nastartují  změny  v  atmosféře  věznic.  Výzkum  Baylorovy 
 univerzity nám dává důkazy, že jsme na správné cestě.” 

 “Z  tohoto  výzkumu  a  jeho  závěrů  jsme  naprosto  nadšení”,  říká  Andrew  Corley,  prezident  PFI. 
 “Přerušit  bludný  kruh  zločinu  a  přinést  obnovu  v  životech  vězňů  je  dosti  komplexní  záležitost. 
 Abychom  dosáhli  nápravy  a  úspěšné  reintegrace,  je  mimo  jiné  důležité  vnímat  člověka  v 
 jeho  třech  rovinách  “tělo,  duch,  duše”.  Pokud  tuto  trojjedinost  přehlížíme,  dočkáme  se 
 zklamání.  Výzkum  programu  Vězňova  cesta  nám  předkládá  důkazy  o  tom,  že  dosahovat  při 
 práci s vězni pozitivních výsledků, je možné.” 

 “Značná  část  skutečně  inovativní  práce  v  oblasti  reformy  vězeňství  přichází  z  křesťansky 
 orientovaných  programů  od  organizací  jako  je  PFI.  Kurz  Vězňova  cesta  je  toho  hmatatelným 
 důkazem.”  říká  Dr.  Johnson.  “Takovéto  vynikající  programy,  navíc  vedené  dobrovolníky,  pro 
 které  je  víra  osobně  důležitá,  mají  velký  potenciál  pro  proměnu  jednotlivců  a  zároveň  i 
 atmosféry  a  kultury  ve  věznicích  po  celém  světě.  Neumím  si  vůbec  představit,  kde  bychom 
 byli bez takovýchto organizací a programů, jejichž posláním je sloužit těm nejposlednějším.” 
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