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prosinec 2012

Vážení přátelé, kolegové a spolupracovníci,
prosinec uběhl jako voda, máme tady nový rok a s ním i nové číslo našeho Newsletteru,
plného informací o našich aktivitách a úspěších. Ať se vám líbí a ať je pro vás rok 2013 plný
úspěchů. Děkujeme vám za přízeň a podporu, kterými jste nám po celý minulý rok pomáhali
v naší práci.
ROMSKÝ MENTORING V OSTRAVĚ
29. listopadu, již po uzávěrce minulého vydání našeho Newsletteru, se na Magistrátu města
Ostrava konala závěrečné supervizní setkání mentorů zapojených do projektů Romský mentoring
a Reintegrační mentoring realizovaných organizací RUBIKON Centrum v Ostravě.
Na programu setkání bylo:





Zhodnocení aktivit a prezentace výstupů obou projektů.
Zpětná vazba od mentorů i střediska Probační a mediační služby ČR Ostrava.
Možnosti pokračování spolupráce v r. 2013.
Stručná prezentace služeb poskytovaných RUBIKON Centrem.

Supervize se zúčastnili mentoři, pracovníci střediska PMS ČR Ostrava a zástupci Magistrátu
města Ostrava, včetně vedoucího odboru kultury a zdravotnictví Ing. Michala Hrotíka.
Mentoři, pracovníci PMS ČR i magistrátu pozitivně hodnotili přínos obou končících projektů
a uvítali možnost pokračování v r. 2013. RUBIKON Centrum podalo žádost na MMO o dotaci na
projekt Mentoring v Ostravě 2013, který by v sobě slučoval obě služby (romský i reintegrační
mentoring) zaměřené na podporu vykonavatelnosti alternativních trestů.
Romský mentoring byl v Ostravě zaveden v r. 2011 v rámci programu prevence kriminality
a extremismu MV ČR. Vyškoleno bylo 11 romských mentorů, z nichž 9 se zapojilo i do
pokračování projektu v r. 2012, financovaného již přímo z prostředků Magistrátu města Ostravy na
prevenci kriminality. Romští mentoři v obou projektech spolupracovali celkem s 83 klienty a jejich
intervence byla úspěšná v 41 případech (49,4 %).
V r. 2012 bylo vyškoleno (opět v rámci programu prevence kriminality a extremismu MV ČR)
10 reintegračních mentorů, kteří posílili kapacitu střediska PMS ČR při práci s „neromskými“
klienty. Poskytli službu 34 klientům a jejich intervence byla úspěšná ve 14 případech (41 %).
NOVÁ SLUŽBA, OD KTERÉ SI HODNĚ SLIBUJEME
V úterý 18. prosince byla v rámci porady pracovníků Probační a mediační služby ČR v Ústí nad
Labem představena nová služba „ startovacích“ půjček pro klienty s kriminální minulostí. Služba je
realizována v rámci projektu Cesta, na kterém spolupracují RUBIKON Centrum jako realizátor
projektu a společnost CETELEM ČR, a.s. jako hlavní partner.
Půjčky slouží k překlenutí obtížné situace lidí po propuštění, a také k rozvoji pracovních
dovedností, nebo například k nákupu pracovních pomůcek. Na poradě koordinátorka projektu
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informovala pracovníky PMS ČR o kriteriích nutných pro výběr klientů, postupu při schvalování
půjčky a o mechanismu splácení. Velmi živá debata a množství dotazů byly jasným ukazatelem,
jak je tato služba jedinečná a zajímavá i pro PMS ČR a její klienty.
ÚSPĚCH RUBIKON CENTRA V PŘÍBRAMI
V prosinci byla zástupci města Příbram kladně vyhodnocena veřejná zakázka, kterou zde
RUBIKON Centrum realizovalo v období září až listopad: „Projekt probíhal dle předem
stanoveného harmonogramu, dodavatel velice pružně reagoval na případné drobné změny
v požadavcích při realizaci jednotlivých seminářů a vycházel vstříc aktuálním potřebám
zadavatele, které souvisely s velice problematickou cílovou skupinou projektu,“ uvedl mimo jiné
JUDr. Milan Fára, manažer prevence kriminality města Příbram.
Cílem zakázky bylo proškolení klientů úřadu práce, Probační a mediační služby ČR
a nízkoprahových zařízení v řešení zadluženosti. Celkem se čtyřhodinových kurzů účastnilo 47
klientů, kteří získali informační základ pro řešení vlastní problémové situace a byli vedeni
k zamyšlení se nad svými právy a povinnostmi v případě zadlužení. Kurzy se konaly v rámci
programu „Program prevence kriminality v roce 2012“ a projektu „Kurzy prevence předluženosti
pro osoby ohrožené sociálním vyloučením.
PŘEDVÁNOČNÍ SETKÁNÍ NOVÝCH MENTORŮ
21. prosince zorganizovalo RUBIKON Centrum příjemné předvánoční přátelské setkání mentorů
a klientů. Zúčastnila se ho i většina z 15 našich nových mentorů, kteří byli v srpnu a říjnu vyškoleni
v rámci 24 hodinového Základního kurzu Mentor pro Prahu, Středočeský a Ústecký kraj. Novými
mentory se stali především lidé pracující v sociální oblasti a studenti sociálních oborů. Naše řady
externistů tak posílily zajímavé osobnosti s upřímným zájmem o přímou práci s lidmi s kriminální
minulostí.
Noví mentoři již navázali spolupráci s více než 20ti klienty, se kterými společně řeší otázky prvních
kroků po propuštění, hledání zaměstnání a ubytování, mapování dluhů či vyrovnání se s náročnou
životní situací.

Mezi největší úspěchy těchto „nováčků“ patří zejména fakt, že dopomohli 5ti klientům nalézt
zaměstnání a se všemi dalšími klienty intenzivně pracují na vyřešení situací a problémů spojených
s přípravou na uplatnění se na trhu práce. Jedna z nově vyškolených mentorek pak měla také
nespornou zásluhu na úspěšném vykonání obecně prospěšných prací, bez kterých by klientovi
v nejbližší době hrozila přeměna tohoto alternativního trestu na výkon trestu odnětí svobody.
A jako další z úspěchů skupinky nových mentorů lze uvést zdárné mimosoudní vyřešení sporu,
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který vedl jeden z klientů, a ke kterému, dle slov samotného klienta, velkou měrou přispěla právě
mentorka.
Všem mentorům se dosud daří navazovat s novými klienty neformální vztahy, které nakonec
vedou k velké otevřenosti ze strany klientů. Dávají tak mentorům i klientům prostor pro otevírání
veškerých otázek a problémů spojených například s návratem na svobodu po pobytu ve vězení
nebo s obtížným hledáním zaměstnání se záznamem v rejstříku trestů.
OSTRÝ PROVOZ NOVÝCH STRÁNEK
V závěru prosince skončil zhruba měsíční zkušební provoz našich nových webových stránek
www.rubikoncentrum.cz. V jehož průběhu jsme dolaďovali detaily podle toho, jak jednotlivé
požadavky postupně vyplynuly z provozu a užívání nových stránek jak našimi pracovníky, tak
i klienty a spolupracujícími organizacemi. Od začátku ledna 2013 jsme díky tomu mohli odstartovat
jejich „ostrý“ provoz. I nadále však budeme rádi za vaše náměty a připomínky k tak důležitému
komunikačnímu nástroji, jakým naše nové webové stránky bezesporu jsou.
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