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„

Mapa projektů

Ze zkušeností i z kriminologických
výzkumů víme, že pokud naši klienti po
výkonu trestu nemají rodinu, zázemí
a práci, velice často se vrací zpět do
vězení. Tento neblahý trend se nám díky
práci s klienty i jejich sociálnímu okolí
a nově i prostřednictvím Komunitního
centra a zahrady Kotlaska daří úspěšně
zvrátit.

Mgr. Dagmar Doubravová
ředitelka RUBIKON Centra, z. ú.

“

Lidem s trestní minulostí často chybí odborná pomoc a motivace

lidí s různou minulostí, přehodnocování předsudků a bourání

k zapojení se zpět do společnosti. Příčinou je absence dostupného

stereotypů. Centrum poskytuje klientům odborné poradenství např.

bydlení, dluhy, záznam v rejstříku trestů, zkušenosti s návykovými

při hledání zaměstnání, oddlužení a řešení dalších životních situací

látkami či nedostatek informací. Celorepubliková statistika hovoří až

a také tréninková pracovní místa nebo možnost trávení volného času.

o 70% recidivitě bývalých vězňů, v Praze se návrat do výkonu trestu

Kotlaska je rovněž místem pro setkávání partnerů z různých sektorů

týká více než 50 % trestaných.

a pro sdílení dobré praxe v oblasti trestní justice. Místní obyvatelé zde
tráví volný čas a starají se o komunitní zahrádky. Kotlaska je místo,

Za podpory evropských fondů a MHMP se podařilo vybudovat

kde každý může růst.

Komunitní centrum a zahradu Kotlaska - prostor, který je určený

9 808 830 Kč
příspěvek EU

bývalým vězňům, ale i široké veřejnosti. Na společných workshopech,
seminářích nebo kulturních akcích dochází k přirozenému zapojení

Název projektu:

Komunitní centrum
a zahrada Kotlaska

Realizátor:

RUBIKON Centrum, z. ú.

Doba realizace:

1. 3. 2017 – 28. 2. 2023

RUBIKON Centrum, z. ú. získalo pro tento
projekt finanční podporu z výzev č. 18, 34
a 47 (Prioritní osa 3 Operačního programu
Praha – pól růstu ČR).

Náklady
projektu:
19 617 660 Kč

552
klientů využilo služby
(v období 2017–10/2021)

9 808 830 Kč
příspěvek MHMP

Cílem projektů realizovaných v rámci 18., 34.
a 47. výzvy bylo posílení aktivit pro integraci,
komunitní služby a prevenci.

