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„pomáháme překročit minulost”

Tato publikace je spolufinancována Evropskou unií.

RUBIKON CENTRUM

Shrnutí evaluace projektu
Společně na svobodu
Projekt se snaží co nejlépe integrovat propouštěné vězně do
společnosti, klíčovými prvky intervence jsou intenzivní spolupráce
věznice a neziskové organizace a individualizovaná podpora klientů
před i po propuštění z výkonu trestu.

Shrnutí evaluace projektu je výstupem
projektu Společně na svobodu
(CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_024/0006920),
který realizovalo RUBIKON Centrum, z.ú.,
ve spolupráci s Vězeňskou službou ČR
v období 1. 6. 2018 – 31. 12. 2020.
Projekt byl spolufinancován z prostředků
Evropského sociálního fondu prostřednictvím
Operačního programu Zaměstnanost v rámci
výzvy Sociální inovace v oblasti sociálního
začleňování a přístupu na trh práce pro
nejohroženější skupiny.
Tvůrci evaluačních výstupů:
Ing. Vladimír Kváča, Ph.D.
Mgr. Ing. Adela Gottwaldová
Kontakt: vladimir.kvaca@gmail.com
Odborná supervize použití psychodiagnostického
nástroje PICTS-cz:
PhDr. Petr Novák, Ph.D.

Zapojené
věznice:

Horní Slavkov,
Příbram,
Stráž pod Ralskem,
Světlá nad Sázavou

Realizátor:

RUBIKON Centrum, z.ú.
Vězeňská služba ČR

Projekt:

červen 2018 – prosinec 2020

Přímá práce s klienty
a klientkami:

srpen 2018 – září 2020

Rozpočet:

9 900 000 Kč

Obě skupiny ve srovnání s obecnou vězeňskou populací mírně
rizikovější z hlediska dynamických i statických rizikových faktorů.
Osoby s vyšším počtem předchozích trestů odnětí svobody
a s nižším dosaženým vzděláním.
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Zjednodušená teorie změny projektu

Předchozí
účast ve
standardním
programu
(např. 3Z)

Transfer
schůzka –
Předání
informací mezi
pracovníkem
věznice,
poradcem RC
a klientem

Příprava na
propuštění,
tvorba
individuálního
plánu

Aktualizace a
plnění plánu
po propuštění,
práce se sítí
kolem klienta

Řešení
dluhů

Řešení
dluhů

Zaměstnání

Zaměstnání

Bydlení

Propuštění na
svobodu

Bydlení

Řešení
závislostí

Řešení
závislostí

Vztahy,
rodina

Vztahy,
rodina

Kontakt s
úřady

Kontakt s
úřady

atd.

atd.

Design a metody evaluace
Klíčová slova - metodologie
On-going, geographic experiment.
Quasi-experimental design (Difference-in-difference, Propensity score
matching). Theory-based, single case study with embedded units of analysis,
Qualitative Comparative Analysis, Customer Journey.

Klient nepáchá
TČ a funguje
ve společnosti

Hlavní použitá data

Geografický experiment:
Do intervenční skupiny rekrutovány osoby předpokládající návrat
do regionů, kde působí RUBIKON Centrum (extrémy z hlediska míry
rozvinutosti regionu Praha a Středočeský kraj vs. Moravskoslezský
a Karlovarský kraj). Ostatní regiony kontrolní.
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Klíčová slova - metodologie
On-going, geographic experiment.
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Hlavní efekty projektu
Zaměstnanost

V průměru téměř dvojnásobná míra zaměstnanosti
intervenční skupiny oproti kontrolní skupině.
Průměrná míra zaměstnanosti u IS byla 29,6 %, zatímco
u KS jen 15,7 %. Rozdíl je poměrně výrazný v období od
června 2019 do června 2020, nicméně se velmi snižuje u
posledního měření v srpnu 2020, kdy činí již jen necelé
3 procentní body. Další vývoj budeme sledovat.
Průměrná míra přítomnosti na legálním trhu práce u IS byla
47,1 %, zatímco u KS jen 28,9 %, i zde se rozdíl u posledního
měření snižuje, a to na 12 p. b.
Od ledna 2019 do srpna 2020 vygeneroval projekt u 78 členů
IS úhrnem 148,25 dodatečných měsíců práce na plný úvazek,
které by IS pravděpodobně bez intervence neodpracovala.
To odpovídá příjmu za zaměstnání v objemu cca 2,5 mil. Kč,
pokud uvažujeme mzdu na úrovni 17 tis. Kč měsíčně. Na jednu
osobu to odpovídá dodatečným 1,9 odpracovaným měsícům
během období necelých 12 měsíců pobytu na svobodě.
K 88 % výše uvedeného efektu dochází na běžném trhu práce,
objem tréninkových míst poskytovaných v rámci projektu
vysvětluje jen necelých 12 %.

6

SHRNUTÍ EVALUACE PROJEKTU SPOLEČNĚ NA SVOBODU

SHRNUTÍ EVALUACE PROJEKTU SPOLEČNĚ NA SVOBODU

7

RUBIKON CENTRUM

RUBIKON CENTRUM

Současné kriminální myšlení

Předběžná cost-benefit analýza
Celospolečenský přínos 414 Kč

Škála PICTS-cz současné kriminální myšlení (CUR)

Úřad práce: Úspora na
dávkách v
nezaměstnanosti, kt.
nebudou potřeba; 6 Kč

Soudy: Náklady na trestní
věci, kt. se nebudou
soudit; 22 Kč
Policie: Náklady na
vyšetřování TČ, kt. se
nestanou; 51 Kč

Vězeňská služba: Náklady
na trest, kt. nebude třeba
odpykat; 103 Kč

Rozpočty: Výnos na
daních z dodatečného
zaměstnání; 27 Kč
Státní zastupitelství:
Náklady na dozorování
trestních věcí, kt. se
nebudou šetřit; 20 Kč

Náklady 100 Kč
Občané: Škoda z trestné
činnosti, kt. jsme předešli;
185 Kč

Náklady na přímou práci s klienty činily 4 875 000 Kč.
Přes malý počet pozorování jsme byli schopni detekovat i statisticky
významný pozitivní efekt na škály Inventáře stylů kriminálního
myšlení. Efekt se přitom skládá z poměrně výrazného zhoršení u KS
a slabého zlepšení u IS. To lze interpretovat tak, že u odsouzených,
kteří nemají k dispozici podporu obdobnou našemu projektu,
5 mechanismů, zatímco
dochází časem k oslabování korektivních
u IS se tomuto negativnímu posunu daří bránit, a naopak dochází
k slabému zlepšení.

Při 78 podpořených osobách to je 62 500 Kč na jednu
podpořenou osobu.
Pokud se na úrovni čistých efektů
podaří jednu osobu zaměstnat a současně
zachránit před kriminální recidivou, můžeme
odhadnout celospolečenský přínos
ve výši 3 140 000 Kč.
Úspěšnost zaměstnávání činí 15,8 %
a úspěšnost prevence kriminální recidivy
prozatím odhadujeme za základě jiných
studií na 7,9 %.
Při těchto hodnotách dostáváme čistý přínos
na jednu osobu ve výši 196 311 Kč, případně
návratnost investice ve výši 414 %.
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Projekt tedy vygeneroval společenský
přínos přes 20 mil. Kč.
Pokud bychom dokázali intervenci při
stejné efektivitě škálovat na celou vězeňskou
populaci, mohli bychom dosáhnout zaměstnání
dodatečných 1 819 osob a prevenci recidivy
u 909 osob.
Celospolečenské přínosy takového zlepšení
systému trestní justice by představovaly přes
2,9 mld. Kč, při potřebné investici ve výši
718 mil. Kč.
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Funguje
velmi dobře

Předchozí
účast ve
standardním
programu
(např. 3Z)

Transfer
schůzka –
Předání
informací mezi
pracovníkem
věznice,
poradcem RC
a klientem

Ve VTOS se daří
zlepšovat vnímání
situace klientů
v mnoha oblastech
jejich života.

atd.

Kontakt s
úřady

Vztahy,
rodina

Řešení
závislostí

Bydlení

Zaměstnání

Řešení
dluhů

Příprava na
propuštění,
tvorba
individuálního
plánu

Spolupráce s rodinou je
využívána zřídka. „Rodina
spolupracuje ve prospěch
klienta“ platí jen u pár
klientů.

1/3 klientů se ztratí
kolem výstupu. To je
méně než u
podobných projektů.

Propuštění na
svobodu

Dochází k napojování
na další služby, ale
nikoliv k nějaké aktivní
koordinaci sítě kolem
klienta.

atd.

Kontakt s
úřady

Vztahy,
rodina

Řešení
závislostí

Bydlení

Zaměstnání

Řešení
dluhů

Aktualizace a
plnění plánu
po propuštění,
práce se sítí
kolem klienta

Dílčí poznatky k funkčnosti teorie změny

Účast v projektu vede k negativnějšímu
hodnocení reality spojené s řadou těžkostí.
Kontrolní skupina se častěji zapojuje do
nelegální práce a tvrdí, že je více „v pohodě“.

Častá příčina selhání, zde
je intervence často příliš
slabá vzhledem
k závažnosti problému.

Klient nepáchá
TČ a funguje
ve společnosti

Čistý efekt na
zaměstnanost 15,8 %,
dočasný odhad
čistého efektu na
desistenci 7,9 %.
Předběžná CBA
odhaduje 414%
návratnost investice.

U části klientů možnost řešení práce a
bydlení negativně ovlivnil Covid-19.

Efekty části intervence odehrávající se na
svobodě na dílčí oblasti nejsme schopni
dobře zhodnotit. Důvodem nejsou
problémy v intervenci, ale problematické
provedení této části evaluace v
kombinaci s malým vzorkem.

RUBIKON CENTRUM
RUBIKON CENTRUM

Projekt probíhal podle výchozí teorie změny.

Teorie změny je prokazatelně funkční alespoň
pro část klientů.

Mechanismus vyvolává významné
efekty na zaměstnanost účastníků,
pravděpodobně pozitivně ovlivňuje
i míru současného kriminálního
myšlení účastníků.
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„Všechno úplně jinak, nezůstal
kámen na kameni. Zavřené
ubytovny, velký stres najít
bydlení pro klienty. Klient, který
měl jít mimo Prahu kvůli izolování se od
alkoholu, skončil v Praze na ubytovně,
jedné z mála, která brala klienty. Teď
vybrat nešlo. Byli jsme rádi za nějaký
ubytování. Azyláky, buď zavřený, nebo
plný, čekačka obrovská..”

„Máma pořád chce, abych
pracovala, teď když chodím do
práce, tak se bojí, že je nakazím,
a nesmím se s nimi vídat.”
„Přítel je nervózní, že nemá peníze,
hodně se hádáme.”

Vliv pandemie Covid-19

„Zaměstnavatelé odpadli, přestali
s jednou výjimkou přijímat.”

Pandemie Covid-19 se dotkla asi dvou pětin cílové skupiny
projektu, které vystupovaly z VTOS během nebo blízko před
vyhlášením nouzového stavu na jaře 2020.

„Kurátoři fungovali strašně
nepřehledně, podle toho, jak se
zavřely jednotlivé úřady. Část z nich byla
na home officu, ale neměli služební mobil,
zveřejněná na webu byla jen pevná linka.
Spíš zmatek, než nefungování.”

Výrazně se změnily podmínky pro provádění intervence ze
strany realizačního týmu, který však v řádu několika málo týdnů
s přispěním velmi flexibilního přístupu zapojených věznic dokázal
vytvořit alternativní postupy, které alespoň částečně nahradily
předchozí podobu intervence.

„Exekutorské úřady se zasekly v
komunikaci, obtíže při zjišťování dluhů.”
„Zastavení mobiliárních exekucí
v nouzovém stavu klienti uvítali.”

Pandemie a s ní spojený nouzový stav obecně silně
zdramatizoval životní situaci „propustili mne právě
z vězení“. Bylo velký problém najít dostupné bydlení,
výrazně se omezila nabídka zaměstnání, situace
prohloubila komplikace ve vztazích a státní sociální
podpora na mnoha místech prakticky přestala existovat.
„Věznice se zavřely, začaly
obratem reagovat na maily...
tohle se zlepšilo...”

„Nešlo najít bydlení, azyly
nebraly nové lidi, zůstala jsem
bydlet u rodiny.”
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„Nešlo najít práci, evidenci na
ÚP jsem musela řešit na dálku,
bez RUBIKONU bych se vůbec
neuměla zaevidovat.”
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Veškeré efekty jsou v evaluaci uvažovány v přepočtu
na všech 78 původních členů intervenční skupiny,
přestože s částí z nich práce reálně neprobíhala.
Efektivita práce s těmi, co v intervenci vydrželi, je tedy
o to vyšší.
Práce před propuštěním směřuje k úvaze, že čím konkrétněji si
propuštěný dovede představit, jak budou první dny a týdny na
svobodě vypadat, a čím podrobněji jsou jeho první chvíle na svobodě
naplánovány, tím více stoupá pravděpodobnost jeho úspěchu.
Jako velmi účinný krok se ukazuje předjednání zaměstnání, zajištění
ubytování a analýza dluhů včetně opakované edukace klientů
v oblasti výpočtu nezabavitelné částky a ochrany základního majetku
před exekucí.
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RUBIKON CENTRUM

Veškeré efekty jsou v evaluaci uvažovány v přepočtu na všech 78 původních členů intervenční skupiny,
přestože s částí z nich práce reálně neprobíhala. Efektivita práce s těmi, co v intervenci vydrželi, je tedy
o to vyšší.

Průběh individuální práce s klienty

Průběh individuální práce s klienty

částečně nahradily předchozí podobu intervence.

RUBIKON CENTRUM

Celkem 1800 hodin práce pro klienty,
průměr 26 hodin na klienta.
313 tis. Kč přímé finanční podpory,
medián 2 tis. na klienta.
Celkem 24 mil. Kč zjištěných dluhů u 78 členů intervenční
skupiny, medián 275 tis. Kč.
65 % klientů získalo práci, o kterou se ucházelo, polovina ji
udržela alespoň tři měsíce.
V rámci projektu se podařilo formulovat koncept
minimálního standardu při propuštění a většina
propouštěných klientů jej naplňovala.
Zkušenosti ukazují, že je nepravděpodobné, že by se ze
špatné kvality spolupráce mezi klientem a poradcem na
začátku postupně vyvinula spolupráce dobrá.

SHRNUTÍ EVALUACE PROJEKTU SPOLEČNĚ NA SVOBODU
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Pro koho intervence nejlépe funguje?
(Jaké charakteristiky klientů na vstupu do projektu nejlépe predikují úspěch?)

Charakteristiky spíše
spojené s úspěchem

Šíření dobré praxe
Týmu poradců se velmi rychle podařilo navázat dobré vztahy
s liniovými pracovníky zapojených věznic.

Špatná situace v oblastech
zachycených faktorem
dynamického rizika SARPO:
• Rodina a sociální kontakty
• Bydlení
• Finance
• Zaměstnání

V závislosti na výsledcích projektu je dojednáno na úrovni
věznic i Generálního ředitelství Vězeňské služby ČR možné
pokračování praxe vzešlé z projektu ve všech čtyřech
zapojených věznicích a jedné další v Moravskoslezském kraji,
za předpokladu, že RUBIKON Centrum získá finanční podporu
z Norských fondů.
Postupy vyvinuté v rámci projektu se současně
uplatňují ve veškerém poradenství poskytovaném
RUBIKON Centrem.

Možné vysvětlení: Tato rizika
se nedaří v rámci intervence
dobře ošetřit a v souladu s
předpoklady tak komplikují
práci s klienty.

Vyšší hodnoty na škále
PICTS-cz Strach ze změny.

Možné vysvětlení: Intervence
pomáhá strach ze změny
odbourávat a následně napomáhá
zlepšení i v dalších oblastech.

Ženy
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Špatná situace v oblastech
zachycených faktorem
dynamického rizika SARPO:
• Závislosti
• Osobnost a chování
• Výchova a vzdělání

Možné vysvětlení: Pokud klienti nemají
dostupné bydlení, hodně dluží, nemají
pracovní zkušenosti a především mají
špatné sociální zázemí, je to pro ně
motivací pro účast a vytrvání v projektu,
možná proto, že nevidí jinou cestu.

Poptávka po službách RUBIKON Centra ze strany
věznic je větší než dostupná kapacita, nedaří se
však vyřešit systémové (neprojektové) financování
poskytovaných služeb.
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Charakteristiky spíše
spojené s neúspěchem

Možné vysvětlení: Intervence umí
lépe pracovat se ženami. Alternativní
vysvětlení: Vyšší kvalita práce
poradkyně pracující se ženskou částí
intervenční skupiny nebo lepší práce
v rámci Věznice Světlá nad Sázavou.
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Hlavní výzvy pro
další rozvoj řešení
Společně na svobodu
Nalézt systémový a udržitelný způsob
financování, pokud možno na jiném než
projektovém základě. Cost-benefit analýza
ukazuje na vysokou společenskou návratnost
vložených prostředků.
Pro další kvalitativní posun je třeba nalézat způsoby
lepší spolupráce, integrace služeb, sdílení informací
a case managementu napříč řadou organizací
veřejného i neziskového sektoru. Další příležitosti
skýtá možnost využití stylu práce založeného více
na komunitě a méně na vztahu jeden na jednoho
(poradce-klient). Zahraniční obdobná řešení systému
trestní justice jsou popsaná v odborné literatuře.

Nejlepší systémy trestní justice

ČR – Společně na svobodu

Výsledky této intervence nejsou
špatné, ale skutečně kvalitní
systém trestní justice může být
ještě 4x-5x lepší.

ČR – běžný stav
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RUBIKON Centrum je nestátní nezisková
organizace, založená v roce 1994.
Pomáhá lidem, kteří chtějí překročit
svou trestní minulost.
Podporuje je v získání a udržení práce,
řešení dluhů a v odpovědnosti vůči sobě,
rodině a okolí.
Spolupracuje s klíčovými aktéry v dané oblasti
s cílem zavádět nová, účinná řešení a pomáhá utvářet
společnost, která umí dát šanci na nový začátek.

www.rubikoncentrum.cz

