VÝSLEDKY NAŠÍ PRÁCE
V ROCE 2020
Pomáháme lidem, kteří chtějí překročit svou trestní minulost.
Podporujeme je v získání práce, řešení dluhů a v odpovědnosti vůči sobě, rodině a okolí.
Spolupracujeme s klíčovými aktéry v dané oblasti s cílem zavádět nová, účinná řešení.
Pomáháme utvářet společnost, která umí dát šanci na nový začátek.

KDO JSOU
NAŠI KLIENTI?

v roce 2020 jsme pracovali s 1198 klienty
78 % mužů

lidé s trestní minulostí
jejich rodiny a blízcí

22 % žen

PŘIPRAVUJEME
NA PROPUŠTĚNÍ

434 lidí jsme připravovali na výstup z vězení

ZAMĚSTNÁVÁME
VE VĚZENÍ

35 vězňů zaměstnaných v naší dílně ve
Věznici Vinařice

85 % z nich již bylo ve vězení

pracovali jsme v 18 věznicích
38 % z propuštěných klientů s námi
pokračovalo ve spolupráci i po propuštění

z vydělaných peněz hradí své dluhy
a získávají pracovní dovednosti

MĚNÍME SPOLEČNOST
YELLOW RIBBON RUN
5. ročník

KOMUNITNÍ CENTRUM
A ZAHRADA KOTLASKA

poprvé virtuální běh

307 účastníků aktivit

363 registrovaných běžců

43 z nich s trestní minulostí

84 z nich s trestní minulostí
6 nových dárců,
celkem 24 partnerství

KAMPAŇ PŘÍBĚHY BEZ MŘÍŽÍ
13 zveřejněných osudů našich klientů

POSKYTUJEME PORADENSTVÍ NA SVOBODĚ
796 klientů

8 z 10 hradí výživné

701 z nich aktivně řeší
rizikové oblasti svého života

100 klientů jsme podpořili finančním
příspěvkem na ubytování a cestovné
8 klientů v tréninkovém bydlení,
pronajímáme pro ně 6 bytů ve 2 krajích

19 rodin je v poradenství
a 3 ve svépomocné skupině

210 lidem jsme pomohli potravinovou
bankou

150 klientů získalo práci
56 % z nich setrvalo v zaměstnání po zkušební době
22 klientů zvýšilo své pracovní kompetence na tréninkovém místě
9 si zvýšilo kvalifikaci

KLUB PŘÁTEL A BÝVALÍ KLIENTI POMÁHAJÍ
10 peer mentorů
14 dobrovolníků a lektorů
37 % zaměstnanců RUBIKON Centra je z řad bývalých klientů

USILUJEME O ZMĚNY V SYSTÉMU
Předali jsme státu ověřenou dobrou
praxi – náš probační program
PUNKT rodina bude poskytovat
Probační a mediační služba.
Šíříme náš návrh minimálního
standardu přípravy na propuštění.

Prosazujeme efektivnější nastavení
systému sociálních dávek a zlepšení
praxe úřadů práce.

Iniciovali jsme vznik Pracovní skupiny k trestní
politice a koordinaci opatření ke snižování
recidivy v ČR při Radě vlády pro lidská práva.
Skupině předsedáme.
Nadále aktivně působíme v Asociaci
organizací v oblasti vězeňství.

Prosazujeme změny exekučního
řádu a insolvenčního zákona –
schválen chráněný účet.

DĚKUJEME VŠEM DÁRCŮM, DOBROVOLNÍKŮM,
PODPOROVATELŮM, PARTNERŮM A SPOLUPRACOVNÍKŮM.
BEZ VÁS BYCHOM TO NEDOKÁZALI!

