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Vážení přátelé, kolegové, spolupracovníci,
dovolujeme si vám zaslat již druhé číslo našeho Newsletteru, tentokrát ve zkratce mapující
to nejdůležitější, co se v životě a práci naší organizace událo v měsíci listopadu. A že to
byl pro nás opravdu významný měsíc, dokumentuje mimo jiné fakt, že jsme v něm uvedli
do provozu naše nové internetové stránky. Nejsou to jen stránky s novým grafickým
kabátem, ale komplexní komunikační nástroj, který, jak věříme, umožní všem našim
partnerům i klientům jednodušší orientaci v námi nabízených službách a všech
informacích, které RUBIKON Centrum poskytuje.

SLAVNOSTNÍ VEČER U PŘÍLEŽITOSTI OFICIÁLNÍHO PŘEDSTAVENÍ NOVÉ TVÁŘE
RUBIKON CENTRA
1. listopadu proběhlo ve vinohradské restauraci Per Te oficiální představení nové tváře naší
organizace. Jistě, nový název RUBIKON Centrum neseme již od začátku června, ale celý proces
rebrandingu trval pochopitelně několik měsíců. Díky němu se ale můžeme pochlubit zbrusu novou
grafikou, která propojuje veškeré námi vytvářené materiály. Nejdůležitější součástí změny jsou
samozřejmě nové webové stránky, které naleznete na adrese www.rubikoncentrum.cz, a které
jsou koncipovány s ohledem na maximální uživatelské pohodlí. Na slavnostním večeru byla
představena nejen nová tvář a identita organizace, ale také nově založený Nadační fond
RUBIKON, se kterým přítomné seznámila ředitelka RUBIKON Centra Dagmar Doubravová.
Posláním nadačního fondu je podpora a pomoc lidem, kteří jsou ohroženi sociálním vyloučením,
zejména pak lidem s kriminální minulostí. Místopředsedkyně sdružení Lenka Ouředníčková pak
prezentovala úspěchy a cíle činnosti naší Pracovní agentury RUBIKON. V souvislosti s ní byla
zúčastněným promítnuta krátká filmová zpověď jednoho z úspěšných klientů naší organizace.
Video naleznete zde: http://www.youtube.com/watch?v=btFiU5HcX5A&feature=youtu.be.

CHORVATI SE ZAJÍMAJÍ O UNIKÁTNÍ PROJEKT ROMSKÉHO MENTORINGU
Ve druhé polovině listopadu proběhla týdenní návštěva šesti pracovníků chorvatské probační
služby v České republice, a to v rámci mezinárodního projektu Velké Británie, Chorvatska a České
republiky, jehož partnerem je na naší straně Probační a mediační služba ČR. Cílem tohoto
projektu je rozvoj rodící se chorvatské probační služby. V souvislosti s tím již proběhl trénink
prováděný několika lektorskými dvojicemi z řad pracovníků Probační a mediační služby ČR
v Chorvatsku. Nyní přijíždí nejvyšší vedení chorvatské probační služby k nám. Cílem návštěvy bylo
umožnit chorvatským kolegů předávání zkušeností v oblasti práce s pachateli trestných činů, práce
s oběťmi a ochranou společnosti. Hosté již předem projevili velký zájem o unikátní projekt
romského mentoringu, který v České republice úspěšně provozuje právě RUBIKON Centrum, a to
již od roku 2004.
RUBIKON Centrum se proto podílelo na programu pro návštěvníky na úterý 20. listopadu, kdy
zahraničním kolegům představilo činnost této organizace s důrazem právě na projekt romského
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mentoringu, jehož cílem je napomáhat k efektivnější práci s klienty z romské minority, kterým byl
uložen výkon alternativního trestu, prostřednictvím motivace klientů, doprovázení na státní
instituce a konstruktivního poradenství, poskytovaného romskými mentory. Jedná se o vyškolené
laiky z řad romské minority, kteří působí jako prostředníci mezi klienty a justicí.
V souvislosti s představením romského mentoringu v terénu navštívili chorvatští kolegové Děčín,
kde se setkali přímo s konkrétními účastníky projektu a mentory. Byli přivítáni radním Ing.
Vlastimilem Pažourkem, který mimo jiné ocenil všestrannou spolupráci děčínské Městské policie,
Probační a mediační služby ČR a RUBIKON Centra.
Právě přístup města Děčín k řešení situace zejména ve vyloučené lokalitě Boletice by mohl podle
ředitelky RUBIKON Centra Mgr. Dagmar Doubravové posloužit jako příklad možného řešení
situace na Šluknovsku: „Úzce zde spolupracuje městská samospráva, městská policie, středisko
PMS ČR a neziskové organizace, působí zde romští mentoři a romští asistenti prevence
kriminality, funguje nízkoprahové centrum. Díky tomuto společnému úsilí, které propojuje represi
s prevencí, se z Boletic zvolna stává dobrá adresa,“ řekla Doubravová.

Ing. Vlastimil Pažourek, radní města Děčín; Mgr. Romana Silvarová, vedoucí kanceláře primátora;
Mgr. Bc. Marcel Horák, MBA, ředitel Městské policie Děčín
VÍCE O ROMSKÉM MENTORINGU
RUBIKON Centrum zavedlo v České republice službu romský mentoring již před 8 lety. Od té doby
vyškolilo přes 132 romských mentorů, kteří pracovali s více než 1300 klienty ve 29 městech 9 krajů
ČR s dlouhodobou úspěšností nad 50%.
RUBIKON Centrum má dlouhodobou podporu ze strany PMS ČR a Ministerstva vnitra ČR,
které romský mentoring zařadilo do svého programu prevence kriminality a extremismu Úsvit.
Do financování mentorů se zapojila i některá města, vedle Děčína je to Most, Ostrava a Český
Krumlov.
Pro zachování kontinuity služby je důležitý zejména projekt Romové pomáhají Romům,
spolufinancovaný z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje
a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR, který RUBIKON Centru umožní mentoring realizovat
až do října 2013.
V roce 2009 získalo RUBIKON Centrum za romský mentoring prestižní ocenění v soutěži
inovativních projektů v oblasti trestní justice Crystal Scales of Justice, vyhlášené Evropskou komisí
a Radou Evropy. Více na www.rubikoncentrum.cz.
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RUBIKON CENTRUM USPOŘÁDALO SEMINÁŘ PRO PRACOVNÍKY SPOLUPRACUJÍCÍCH
VĚZNIC
V pondělí 19. listopadu se v Praze uskutečnil seminář pro pracovníky věznic, spolupracujících se
sdružením RUBIKON Centrum. V rámci semináře představili zástupci RUBIKON Centra
účastníkům novinky, ale i stávající služby pro osoby opouštějící výkon trestu odnětí svobody. Část
semináře byla věnována zaměstnávání klientů s trestní minulostí. Pracovní poradci RUBIKON
Centra představili činnost Pracovní agentury RUBIKON, o svou pozitivní zkušenost se
zaměstnáváním těchto osob se podělil i zástupce jednoho ze zaměstnavatelů spolupracujících s
pracovní agenturou.
Další části semináře byly věnovány službě dluhového poradenství, představení Nadačního fondu
RUBIKON a službě bezúročných půjček. Součástí programu bylo i společné zhodnocení
stávajících aktivit realizovaných ve věznicích a diskuse nad náměty k další spolupráci.
Semináře se zúčastnilo celkem 19 zástupců z 11 spolupracujících věznic a rovněž zástupkyně
Generálního ředitelství Vězeňské služby ČR Ivana Hnidková, která pronesla úvodní slovo.
V současné době spolupracuje RUBIKON Centrum s 15 věznicemi v 5 krajích České republiky:
Bělušice, Drahonice, Horní Slavkov, Jiřice, Kynšperk nad Ohří, Oráčov, Ostrov nad Ohří, Praha
Pankrác, Praha Ruzyně, Praha Řepy, Stráž pod Ralskem, Rýnovice,
Velké Přílepy, Vinařice a Všehrdy.
Seminář proběhl v rámci projektů Pomoc obětem a pachatelům trestných činů a Začít nanovo.
Projekty je spolufinancovány z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské
zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

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

