
VÝSLEDKY NAŠÍ PRÁCE V ROCE 2022

KDO JSOU NAŠI KLIENTI

Pomáháme lidem, kteří chtějí překročit svou trestní minulost.  
Podporujeme je v získání a udržení práce a bydlení, v řešení dluhů, v přijetí 
odpovědnosti za sebe a své činy i vůči rodině a okolí. 
Spolupracujeme s různými aktéry v ČR i v zahraničí a iniciujeme změny systému. 

Lidé s trestní minulostí, jejich rodiny a blízcí

Pomáháme utvářet otevřenou a respektující společnost. 
Do všech aktivit zapojujeme kolegy a kolegyně s žitou zkušeností z výkonu trestu, 
protože jejich zkušenost je nezastupitelná.

997 klientů, se kterými 
jsme pracovali  
v roce 2022

87 % 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 500 000 Kč
• závislost na drogách 
• bez rodinného zázemí a přátel
• potřebuje pomoc s prací, ubytováním a dluhy

ZAMĚSTNÁVÁME VE VĚZENÍ
34 vězňů

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

pracovní dovednosti

40
letý muž

PŘIPRAVUJEME NA PROPUSTĚNÍ

klientů
279 v 18

věznicích
46 %
z propuštěných klientů 
pokračovalo ve spolupráci

klientů online  
poradenství
ve 21ti věznicích

118
klientů dlouhodobé 
korespondenční poradenství 

55

POSKYTUJEME PORADENSTVÍ NA SVOBODĚ

579 klientů
aktivně řeší rizikové oblasti  
svého života

Dluhy

79 

8/10
hradí výživné 

3/10
 splácí náhradu škody

návrhů na oddlužení 
(26 ve vězení)

První kroky
po propuštění

 325

163 7679 kg 
klientů finančně
podpořeno v obtížné situaci

klientů
podpořeno 

potravinové
pomoci

Bydlení

20 

klientů
v 8 tréninkových 
bytech

Práce / vzdělávání
 klientů
získalo práci

klientů si zvýšilo 
kvalifikaci (44 ve vězení)

71
zaměstnavatelů 

poskytlo  
pracovní pozice

120
klientů a 27 zaměstnavatelů 

se zúčastnilo 3 Pohovorů 
nanečisto (2 ve vězení)

1993 
klientů si zvýšilo pracovní

kompetence na 
tréninkovém místě 

14
z nich setrvalo v zaměstnání  

po zkušební době 

64 %

https://www.rubikoncentrum.cz/pohovory-nanecisto/
https://www.rubikoncentrum.cz/pohovory-nanecisto/


žlutá

Proti předsudkům!

stužka
BĚH

MĚNÍME SPOLEČNOST
Jsme součástí platformy Yellow Ribbon Run

KLUB PŘÁTEL A NAŠI KLIENTI POMÁHAJÍ

Komunitní centrum a zahrada Kotlaska

7.ročník

18
partnerství

283
 vězňů běželo přímo ve věznicích

50 dětí
zaběhlo dětský YRR 

779
registrací celkem

6 
peer mentorů

24
dobrovolníků a lektorů  

(z toho 10 s trestní minulostí)

32 %
našich zaměstnanců jsou bývalí klienti

318 46
z nich s trestní minulostí 2

Výzkum a inovační řešení

USILUJEME O ZMĚNY V SYSTÉMU

• Zmapovali jsme bariéry pro vstup do oddlužení  
u dlouhodobě zadlužených a navrhli systémová řešení.

• Vyškolili jsme 13 lidí s žitou zkušeností z výkonu trestu  
k zapojení do systémových změn.

• Jsme součástí evropské sítě RESCALED, která podporuje 
malokapacitní, v komunitě integrované věznice.

• Předsedáme výboru Asociace organizací v oblasti 
vězeňství (AOOV).

• Jsme členy Platformy tréninkového zaměstnávání 
(PLATZ), která prosadila téma sociálního znevýhodnění 
do návrhu zákona o sociálním podniku.

• Spolu s Vězeňskou službou ČR a Probační a mediační 
službou jsme uspořádali 7. ročník Yellow Ribbon Run.

• Pomohli jsme udržet nezabavitelnou částku pro lidi  
v insolvenci a exekuci ve zvládnutelné výši.

• Podíleli jsme se na návrzích změn trestního zákoníku 
pro snížení vězeňské populace.

• Prosadili jsme návrhy změn insolvenčního zákona, 
které umožní zvládnout oddlužení více dlužníkům,  
a dále lobbujeme za zkrácení oddlužení na 3 roky  
pro všechny.

Legislativní změny 

PODPORUJÍ NÁS 5 
nadací

8 
firem 

129 
individuálních dárců

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

BEZ VÁS BYCHOM TO NEDOKÁZALI!

účastníků aktivit

rodiny
v poradenství

Spolupráce a síťování

https://www.paqresearch.cz/post/faktory-odrazujici-od-vstupu-do-oddluzeni

