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Vážení,
jak možná víte, naše organizace prošla v posledních měsících zásadní změnou. Neměníme
sice portfolio našich služeb, ale změnili jsme název a v souvislosti s tím představujeme
i naši novou tvář, tvář organizace, která pomáhá lidem s trestní minulostí v opětovném
začlenění do společnosti, v rozvoji jejich schopností uplatnění na trhu práce a celkovém posílení jejich ekonomické situace. S novým názvem přicházejí též nové aktivity. Tou nejdůležitější je vznik Nadačního fondu RUBIKON, který svou činností přispívá k prevenci sociálního vyloučení a pomáhá tak předcházet negativním důsledkům, k nimž sociální vyloučení
často vede, včetně kriminálního jednání vyloučených osob.
Proto si dovolujeme Vám zaslat první vydání pravidelného „newsletteru“ RUBIKON Centra.
Tento pravidelný měsíčník si klade za cíl informovat všechny naše spolupracovníky a příznivce o aktuálním dění v RUBIKON Centru, o našich úspěších a vlastně o všem novém, co
se v životě naší organizace a našich klientů děje.
NOVÉ PROJEKTY
RUBIKON Centrum zaznamenalo v říjnu výrazný úspěch v rámci získávání finančních zdrojů
z fondů EU, konkrétně pro financování 3 nových projektů. Díky těmto projektům mohou pokračovat klíčové služby organizace v oblasti zvýšení zaměstnanosti a řešení zadluženosti. Projekty
jsou zaměřeny na sociální a finanční stabilitu osob s trestní minulostí a na jejich pracovní integraci
(dluhové poradenství, činnost pracovní agentury Rubikon) a budou realizovány v období 2013
až 2015. Součástí projektů je příležitost spolupracovat s britskou charitativní organizací Working
Chance a získávání její know-how v oblasti pracovní reintegrace pro osoby s kriminální minulostí,
jakož i další spolupráce s věznicemi a středisky Probační a mediační služby ČR. V rámci těchto
veřejných grantových řízení jsme získali 99 % z celkových požadovaných financí.

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE
Pracovníci RUBIKON Centra se účastní mnohých zahraničních aktivit a setkání. Jen v říjnu
letošního roku jich bylo několik. Zúčastnili jsme se workshopu pracovní skupiny sítě RAN (Radicalisation Awareness Network) - DERAD ‘Deradicalisation Practitioners and Interventions’
9. - 11. 10. 2012 v Barceloně a 4. setkání mezinárodního projektu Kultursensible Konfliktvermittlung unter Einbeziehung von Roma realizovaného v rámci Programu celoživotního učení
Leonardo da Vinci (Projekty partnerství). Další mezinárodní aktivitou byla pracovní cesta do
švýcarského kantonu Curych, kde naši pracovníci navštívili několik programů pracovní integrace. Programy zde realizují buď neziskové organizace (sociální firmy), nebo i samotná města.
V neposlední řadě se čtyři naši zaměstnanci účastnili setkání mezinárodního projektu partnerství
Grundtvig. V pořadí páté setkání se uskutečnilo v Norsku ve městě Bryne, kde jej hostila partnerská organizace Time Vidaregåande Skole, avdeling Åna. Jedná se o školu, která ve věznici
Åna organizuje a zajišťuje středoškolské vzdělávání a vzdělávací programy pro odsouzené. Díky
našim zahraničním partnerům získáváme zkušenosti, které nám umožňují inovovat naše aktivity a
získané vědomosti promítat do naší činnosti.

Tento materiál samozřejmě představuje jen výřez naší aktuální činnosti.
Pro bližší informace navštivte prosím www.rubikoncentrum.cz

ÚSPĚCHY PRACOVNÍ AGENTURY RUBIKON
Dne 17. 10. 2012 navštívili pracovníci RUBIKON Centra Japonskou zahradu Petra Typlta
v Říčanech u Prahy. Zahrada je vybudována v japonském stylu a slouží pro relaxaci a odpočinek
široké veřejnosti. Jsou zde v současné době zaměstnáni dva klienti Pracovní agentury RUBIKON,
a to v rámci programu nově vytvářených pracovních míst, na které poskytujeme zaměstnavateli
mzdový příspěvek na dobu šesti měsíců. Unikátním areálem nás provedl náš klient Michal, který
se zde v uplynulých šesti měsících věnoval úpravě celé zahrady i vlastním projektům. Na základě
zdejších pracovních úspěchů a s podporou referencí zaměstnavatele již získal nové zaměstnání
jako kuchař v jednom z nejprestižnějších pražských hotelů.

Tento materiál samozřejmě představuje jen výřez naší aktuální činnosti.
Pro bližší informace navštivte prosím www.rubikoncentrum.cz

