
 

 

 

 
 
 

Projekt RUBIKON Centra zlepší podmínky pro 150 lidí na cestě z vězení 
 
Praha, 17. 3. 2022 - Nezisková organizace RUBIKON Centrum v březnu zahájí přípravu 
odsouzených na propuštění v pěti českých věznicích. Na svobodě budou propuštěné vězně 
doprovázet mentoři a odborní poradci, kteří je podpoří v klíčových oblastech integrace do 
společnosti. Nejdůležitější je zajištění bydlení nebo získání zaměstnání, neméně podstatná je ale 
také péče o fyzické a psychické zdraví a způsob trávení volného času. Svou unikátní zkušenost 
s mentoringem přináší partner projektu - norská organizace Wayback, tvořená výhradně lidmi s 
trestní minulostí. Její zástupci se podíleli na školení nových mentorů v Praze. 
 
 „V loňském roce pomohlo RUBIKON Centrum v 21 věznicích připravit na propuštění 342 klientů, 42 % 
propuštěných s námi pokračovalo ve spolupráci na svobodě. Projekt nám umožní spolupracovat s pěti 
zapojenými věznicemi intenzivně a podpořit integraci 150 propuštěných,“ říká Gabriela Hendlová, ředitelka 
poradenství pro klienty a garantka programů ve věznicích. 
 
Projekt s názvem S mentorem přes Rubikon: Realizace programu Mentoring je podpořený grantem 
z Norských fondů. Právě předání dobré praxe z Norska je pro projekt zásadní – zástupci Wayback se 
podílejí na tvorbě programu, vyškolení 12 mentorů a jejich dalším rozvoji. Navštívili také dvě ze zapojených 
věznic, aby poznali systém přípravy na propuštění v ČR.  Práce mentorů a odborných poradců se 150 
klienty z věznic Heřmanice, Ostrov, Světlá nad Sázavou, Příbram a Oráčov bude probíhat podle 
individuálních plánů. Ty budou zaměřeny na klíčové oblasti podpory: zajištění bydlení a základních 
materiálních potřeb, hledání zaměstnání a upevnění pracovních návyků, rozvoj rodinných a sociálních 
vztahů, řešení finanční situace, péče o fyzické a psychické zdraví, volný čas a osobní rozvoj. 
 

 
Wayback je norská nezisková organizace tvořená výhradně lidmi s trestní minulostí. Jádrem její činnosti 
je mentoring. Mentoři podporují současné i bývalé odsouzené v pěti hlavních oblastech: bydlení, finance, 
sociálních sítí/vztahů, zdraví a zaměstnanosti. Wayback má 20 plně vyškolených mentorů, kanceláře v 
pěti norských městech a realizuje aktivity ve 42 z 58 norských věznic. 
https://www.wayback.no/ 
 
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.  
www.rubikoncentrum.cz 
 
projekt S mentorem přes Rubikon: Realizace programu Mentoring 
https://www.rubikoncentrum.cz/dalsi-projekty/s-mentorem-pres-rubikon-realizace-programu-mentoring/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://www.norskefondy.cz/ 
https://eeagrants.org/ 

Kontaktní osoba: 

 

PhDr. Gabriela Hendlová 

ředitelka poradenství pro klienty,  

garantka vězeňských programů 
 

 

 

 

RUBIKON Centrum, z.ú.  

Novákových 439/6, 180 00 Praha 8 

mobil +420 770 135 422 

hendlova@rubikoncentrum.cz 

www.rubikoncentrum.cz 

 

https://www.wayback.no/
http://www.rubikoncentrum.cz/
http://www.rubikoncentrum.cz/
https://www.rubikoncentrum.cz/dalsi-projekty/s-mentorem-pres-rubikon-realizace-programu-mentoring/
http://www.norskefondy.cz/
https://eeagrants.org/
mailto:hendlova@rubikoncentrum.cz
http://www.rubikoncentrum.cz/


VÝSLEDKY NAŠÍ PRÁCE V ROCE 2021

KDO JSOU NAŠI KLIENTI

Pomáháme lidem, kteří chtějí překročit svou trestní minulost.  
Podporujeme je v získání práce, řešení dluhů a v odpovědnosti  
vůči sobě, rodině a okolí. 

Lidé s trestní minulostí, jejich rodiny a blízcí

Spolupracujeme s klíčovými aktéry v dané oblasti s cílem zavádět 
nová, účinná řešení. 
Pomáháme utvářet společnost, která umí dát šanci na nový začátek.

1192 klientů, se kterými 
jsme pracovali  
v roce 2021

83 % klientů s trestní minulostí již 
bylo ve vězení

27 %žen73 %mužů

Náš nejčastější klient
• aktuálně nezaměstnaný
• pracovní zkušenosti z příležitostných brigád
• základní vzdělání nebo vyučen 
• nestabilní nebo žádné bydlení
• stanovená vyživovací povinnost
• výše dluhů 450 000 Kč
• závislost na drogách 
• bez rodinného zázemí a přátel
• potřebuje pomoc s prací, ubytováním a dluhy

ZAMĚSTNÁVÁME VE VĚZENÍ
41 vězňů

v dílně ve Věznici Vinařice
ze mzdy hradí své dluhy a získávají 

pracovní dovednosti

40
letý muž

PŘIPRAVUJEME NA PROPUSTĚNÍ

klientů
342 ve 21

věznicích
42 %
z propuštěných klientů 
pokračovalo ve spolupráci

klientů online  
poradenství

162
klientů dlouhodobé 
korespondenční poradenství 

102

POSKYTUJEME PORADENSTVÍ NA SVOBODĚ

659 klientů
aktivně řeší rizikové oblasti  
svého života

Dluhy

104 

8 /10
hradí výživné 

4 /10
 splácí náhradu škody

návrhů na oddlužení 
(21 ve vězení)

První kroky
po propuštění

 291

178 5 597 kg 
klientů finančně
podpořeno v obtížné situaci

klientů
podpořeno 

potravinové
pomoci

Bydlení

12 

klientů  
v tréninkovém
bydlení

Práce / vzdělávání

z nich setrvalo v zaměstnání  
po zkušební době 

66 % klientů
získalo práci

klientů si zvýšilo pracovní
kompetence na tréninkovém místě 

si zvýšilo kvalifikaci 
(72 ve vězení)

95
zaměstnavatelů poskytlo 

pracovní pozice

106144 

17



MĚNÍME SPOLEČNOST
Yellow Ribbon Run

KLUB PŘÁTEL A NAŠI KLIENTI POMÁHAJÍ

Komunitní centrum a zahrada Kotlaska

6.ročník

24
partnerství

200+
 vězňů běželo přímo ve věznicích

40 dětí
zaběhlo první dětský YRR 

650+
registrací celkem

10 
peer mentorů

15
dobrovolníků a lektorů

28 %
našich zaměstnanců jsou bývalí klienti

462 36
z nich s trestní minulostí 5

Předání dobré praxe státu Inovační řešení

Podpora spolupráce 
a síťování

Legislativní změny  
a politický lobbing

USILUJEME O ZMĚNY V SYSTÉMU

• Program PUNKT rodina poskytuje Probační  
a mediační služba. 

• Romský mentoring převzalo chorvatské 
ministerstvo spravedlnosti. 

• Spolu s ministerstvy, soudci a insolvenčními 
správci vytváříme nový systém podpory lidí 
v oddlužení.

• Předsedáme výboru Asociace organizací  
v oblasti vězeňství. 

• Spolu s Vězeňskou službou ČR  
a Probační a mediační službou pořádáme 
Yellow Ribbon Run.

• Prosadili jsme přednostní splácení jistiny, 
zastavování marných exekucí  a chráněný účet.  

• Naše návrhy v oblasti trestní justice jsou  
v programovém prohlášení nové vlády. 

• V Radě vlády pro lidská práva jsme se zasadili  
o přijetí Tezí trestní politiky.

PODPORUJÍ NÁS 2 
nadace

14 
firem 

254 
individuálních dárců

4 
sbírkové kampaně

Děkujeme všem dárcům, dobrovolníkům,  
podporovatelům, partnerům a spolupracovníkům.

BEZ VÁS BYCHOM TO NEDOKÁZALI!

účastníků aktivit

rodin
v poradenství


