
 

 

 

 
 

Krizové bydlení pro klienty RUBIKON Centra v Ostravě pomáhá lidem s trestní 

minulostí stát se dobrými sousedy. 

 

Praha, Ostrava, 25. 5. 2021 - V neděli 30. 5. to bude 20 let, co se v ČR slaví Svátek sousedů.  Může být 

dobrým sousedem i člověk s kriminální minulostí? Organizace RUBIKON Centrum, která pomáhá 

lidem po výkonu trestu na cestě zpět do společnosti, ukazuje, že může. Její ostravská pobočka 

přichází s novou službou pro klienty – programem krizového bydlení k překlenutí nejrizikovějších dnů 

po výstupu z vězení. Program je součástí komplexní podpory klientů na svobodě s cílem zajistit jim 

bydlení a práci, aby mohli splácet své závazky a být zodpovědní k sobě i svému okolí. 

 

„Od krizového bytu si slibujeme možnost podpořit naše klienty a klientky v situaci akutní bytové nouze či náhlé 

životní krize, zejména bezprostředně po propuštění z vězení. Bydlení v něm je přechodné, na 1-6 měsíců, 

během kterých se s klientem zaměřujeme na celkovou životní stabilizaci a nalezení dlouhodobě udržitelného 

bydlení,“ říká Terézie Horváthová, klíčová pracovnice RUBIKON Centra pro bydlení. A dodává: „Bydlení 

vnímáme jako jeden ze zásadních faktorů pro životní změnu. Ctíme princip Housing First neboli bydlení 

především. Věříme, že v prostředí, které je skutečným domovem, mohou lidé najít víru a naději, že změna je 

možná.“ 

 

RUBIKON Centrum v Ostravě od r. 2019 poskytuje v dalších 8 bytech tréninkové bydlení pro klienty 

v dlouhodobé spolupráci. V propojení s dalšími službami RUBIKON Centra integrace lidí po výkonu trestu 

funguje, jak dokládá příběh pana Svatopluka. 

 

Pan Svatopluk spolupracuje s RUBIKON Centrem od loňského jara. Podařilo se mu najít stabilní práci a začal 

řešit své dluhy, ale bydlení pro něj stále bylo tématem. Azylový dům, kde byl ubytován, nebyl prostředím, kam 

by si na víkendy mohl brát své syny. V rámci programu bydlení získal pan Svatopluk pronájem v garsonce, 

RUBIKON Centrum ho podpořilo také propůjčením běžných spotřebičů a nábytku. Díky zázemí získal větší 

sebedůvěru a našel si lépe placenou práci, ve které má šanci se dál odborně rozvíjet. Lepší finanční 

ohodnocení mu umožní dlouho plánovanou insolvenci. Dobrovolně navrhl platit vyšší výživné, pravidelně se 

stýká s dětmi. I majitel bytu je s panem Svatoplukem velmi spokojený – nájem platí vždy včas a v domě je 

klid. 

 

Ředitelka RUBIKON Centra Dagmar Doubravová doplňuje: "Azylové domy a ubytovny jsou pro naše klienty 

rizikové prostředí, hrozí jejich selhání a recidiva. Samostatné bydlení naopak zvyšuje pravděpodobnost udržet 

si zaměstnání, možnost navázat kvalitní sociální vztahy a plnohodnotně se začlenit do společnosti.“ 

 

 

 



 

 

 

 

 

RUBIKON Centrum, z.ú., je nestátní nezisková organizace, založená v r. 1994. Pomáhá lidem, kteří chtějí 

překročit svou trestní minulost. Podporuje je v začlenění do společnosti, 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. Výsledky 

práce RUBIKON Centra v roce 2020 najdete zde: https://www.rubikoncentrum.cz/vysledky-za-rok-2020/ 

  

Housing First, tedy „bydlení především“ nebo také „nejdřív bydlení“ je metoda využívaná k pomoci lidem bez 

domova, kteří potřebují komplexní podporu. Jedná se o inovativní metodu, která v posledních letech 

zdomácňuje i v českém prostředí. Podstatou je poskytnout lidem bez domova standardní bydlení bez 

předchozí léčby či “tréninku” a současně jim poskytnout potřebnou pomoc dle jejich individuálních potřeb. 

Metoda poskytnutí bydlení takovým způsobem je pravděpodobně tou nejdůležitější inovací v plánování služeb 

pro řešení bezdomovectví za posledních třicet let. https://socialnibydleni.org/ 
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