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Vážení přátelé, spolupracovníci a kolegové,
hlásíme se vám s prvním letošním vydáním našeho pravidelného informačního materiálu,
který světácky nazýváme Newsletter. Počátek tohoto roku byl pro nás i pro všechny
organizace zabývající se programy na resocializaci lidí s trestní minulostí, velmi hektický,
ale i velmi přínosný. Dovolte nám podělit se s vámi o výběr z toho nejzajímavějšího z naší
lednové činnosti.
PROPUŠTĚNÍ VĚZNI ČASTO NEVĚDÍ, NA KOHO SE OBRÁTIT
Od prezidentské amnestie uplynul již měsíc. Byla co do rozsahu nepoměrně menší, než ta z roku
1990, kdy byl na základě amnestie prezidenta Václava Havla propuštěn téměř čtyřnásobek vězňů.
I tak vzbudila ve společnosti silné emoce a velmi vyhraněné postoje. Od té doby se negativní
emoce zaměřené proti amnestovaným zmírnily samozřejmě také proto, že pozornost médií
a veřejnosti se obrátila k prvním přímým volbám českého prezidenta. Je jistě dobře, že se
negativní vnímání propuštěných zmírňuje. Problémy, které na amnestované i obecně propuštěné
občany čekají, ovšem přetrvávají. RUBIKON Centrum je plně připraveno na příjem zvýšeného
počtu klientů. Doposud nás o pomoc požádalo 35 amnestovaných z celkového počtu 48 nových
klientů z měsíce ledna. To je vzhledem k široké působnosti RUBIKON a k celkovému počtu
amnestovaných poměrně nízké číslo. Podle našich odborníků, je to způsobeno zejména tím, že
amnestovaní nebyli na výstup z výkonu trestu připraveni tak, jak je zvykem u vězňů propouštěných
v řádných termínech. Nespolupracovali tedy například předem ve výkonu trestu systematicky s
žádnou z organizací, které takovýmto klientům své služby nabízejí. To dokazuje i fakt, že více než
50 % z těchto několika našich nových klientů s námi spolupracovalo již ve vězení. Věděli tedy, kam
se s žádostí o pomoc obrátit.
Amnestovaní jsou ve srovnání s našimi ostatními klienty, propouštěnými řádně či podmínečně,
mnohem více dezorientovaní a bohužel i s většími psychickými problémy, se kterými jim pomáhají
právě naši mentoři. Těchto služeb využívá nadpoloviční většina našich amnestovaných klientů. Po
nich co do počtu následují žádosti o pomoc se zprostředkováním práce a řešením dluhové situace.
Více než 50 % našich klientů z řad amnestovaných s námi spolupracovala již ve vězení.
Více než 50 % z nich bylo trestáno za majetkovou trestnou činnost.
Více než 50 % jich potřebuje okamžitou pomoc s ubytováním.
RUBIKON CENTRUM V MÉDIÍCH
I v souvislosti s mediálním zájmem o dění okolo amnestie z počátku ledna se RUBIKON Centru
podařilo iniciovat množství mediálních výstupů, které otevírají veřejnou diskuzi o situaci osob s
trestní minulostí a o problémech spojenými s jejich resocializací. V průběhu ledna jsme
zaznamenali více než 90 mediálních výstupů souvisejících s naší organizací, a to včetně
rozhlasových a televizních rozhovorů s našimi pracovníky. Namátkou uvádíme:
http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/usetrime-diky-amnestii-2-5-miliardy
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http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/budoucnost-veznu-recidiva-nezamestnanost-ibezdomovectvi_257019.html
http://www.ceskenoviny.cz/domov/zpravy/organizace-pro-bezdomovce-cekaji-ze-je-vyhleda-radapropustenych/884073
http://zpravy.idnes.cz/amnestie-klause-a-havla-07x-/domaci.aspx?c=A130103_215610
_domaci_ert
http://ekonomika.idnes.cz/stat-usetri-na-amnestii-stamiliony-veznice-se-vsak-zacnou-plnit-znovu1mn-/ekonomika.aspx?c=A130103_143915_ekonomika_spi
http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/budoucnost-veznu-recidiva-nezamestnanost-ibezdomovectvi_257019.html
TÉMA ŘEŠENÍ ZADLUŽENOSTI
V lednu byla úspěšně vyhodnocena veřejná zakázka pro Probační a mediační službu ČR, která
probíhala od října do prosince 2012. Cílem této zakázky bylo proškolení celkem 158 pracovníků
z řad úředníků a asistentů objednatele na téma „Řešení zadluženosti“ a vypracování manuálu
práce s předluženými klienty pro probační úředníky.
Celkem proběhlo 7 kurzů, na kterých pracovníci PMS ČR získali kompletní know-how v dluhové
oblasti, a to jak po stránce odborné, tak v profesních dovednostech. Pracovníci po absolvování
školení a s využitím manuálu budou schopni kvalifikovaně pracovat s předluženými klienty, tj.
orientovat se v dluhové problematice, dokázat poradit klientovi a pracovat s ním efektivně tak, aby
nedocházelo k eskalaci dluhů, ale k řešení dluhové situace klienta.
Reference ze strany objednavatele:
Realizace zakázky probíhala ve sjednaných termínech, vysoké kvalitě odvedené činnosti včetně
vyhotovení požadovaných materiálů. Závěrečná evaluace ze strany zadavatele, účastníků kurzů i
samotných lektorů byla kladná. Jednotlivé kurzy splnily své cíle. Spolupráce s dodavatelem
probíhala na nadstandardní úrovni, včetně řešení změn v místech realizace kurzu ze strany
zadavatele. Spolupráce byla velmi efektivní a zakázka byla naplněna stoprocentně. Výsledek
spolupráce zcela odpovídal původnímu zadání.
Mgr. Jaroslava Talandová, vedoucí oddělení vzdělávání Ředitelství PMS ČR
(jtalandova@pms.justice.cz)
NAŠE SPOLUPRÁCE S PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBOU ČR V ÚSTECKÉM KRAJI
Dne 15. ledna proběhla v Ústí nad Labem porada vedoucích středisek Probační a mediační služby
ČR Severočeského soudního kraje. Zástupci RUBIKON Centra na ní dostali prostor seznámit
probační pracovníky s výsledky spolupráce se středisky v tomto soudním kraji v roce 2012
a nastínit možnosti pokračování konkrétních služeb v roce 2013.
V Severočeském soudním kraji využilo v roce 2012 služby RUBIKON Centra v rámci služeb
na svobodě celkem 645 klientů. Probační a mediační služba ČR je pro RUBIKON Centrum v tomto
regionu klíčovým partnerem. Spolupráce probíhá s celkem deseti středisky PMS ČR.
Vedoucí středisek PMS ČR ocenili společně dosažené výsledky a systematický zájem RUBIKON
Centra o cílovou skupinu osob s trestní minulostí. Vyzdvihli také pozitivní zkušenosti z oblasti
poradenství obětem.
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DALŠÍ MEZINÁRODNÍ AKTIVITY RUBIKON CENTRA
V lednu 2013 se v rámci spolupráce se zahraničním partnerem, organizací Working Chance
Restorative Recruitment, rozbíhá nový projekt RUBIKON Centra, nazvaný „Pracovní šance pro
osoby opouštějící výkon trestu odnětí svobody“. Hlavním cílem projektu je podpořit inovace
v oblasti přípravy zapojení cílové skupiny na trh práce pomocí uplatnění zahraničního know-how
získaného díky spolupráci s výše jmenovanou organizací.
Working Chance Restorative Recruitment je britská nevládní organizace založená v roce 2007,
která se zaměřuje na podporu a asistenci pro osoby s kriminální minulostí na jejich cestě do
běžného života a na trh práce. Organizace se zaměřuje na nalezení kvalitních pracovních
příležitostí pro klienty s kriminální minulostí, pomáhá jim objevit jejich pracovní dovednosti
a sebeúctu, vytvořit profesní kariéru a překročit překážky ve znovuzačleňování. Partnerská
organizace pracuje na překonání bariér informováním zaměstnavatelů o kriminální minulosti
a podporuje jak zaměstnavatele, tak i zaměstnance během celého procesu náboru a v prvním
měsíci po nástupu do zaměstnání.
Projekt „Pracovní šance pro osoby opouštějící výkon trestu odnětí svobody“ je spolufinancován
z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního
rozpočtu ČR.
ZPRÁVA Z DRUHÉ NÁVŠTĚVY PRACOVNÍKŮ RUBIKON CENTRA V KANTONU CURYCH
Druhá cesta pracovníků RUBIKON Centra do Švýcarska ve dnech 14.–16.1. 2013, realizovaná ve
spolupráci s naší místní partnerskou organizací VEBO, byla tentokrát zaměřená na vybrané
konkrétní modely programů pracovní integrace realizované ve švýcarském kantonu Curych, a také
na seznámení se způsobem kooperace jednotlivých aktérů z řad veřejné správy, realizátorů
programů a soukromých podnikatelských subjektů. Proto se této cesty zúčastnili také Mgr. Aleš
Kuda, zástupce starosty Městské části Praha 14, a paní Jana Přibová, krajská koordinátorka pro
veřejnou službu Úřadu práce ČR. V rámci návštěvy se podařilo získat zkušenost se švýcarským
modelem spolupráce, který je založen na spojení veřejného politického zájmu, prakticky
orientovaného způsobu práce s klienty a silného akcentu na význam role práce ve společnosti, ale
především konkrétní know-how, aplikovatelné i do prostředí České republiky. Nadstandardní
vstřícnost samotných realizátorů programů sdílet své znalosti jde ruku v ruce s pozitivním
přístupem radního pro sociální otázky města Winterthur panem Nicolasem Galladé, který potvrdil
dobrou zkušenost samosprávy s výsledky těchto programů a zároveň projevil ochotu nadále se
podílet na přenosu švýcarských metod do České republiky. Cesta proběhla v rámci projektu
Pracovní příležitosti pro sociálně znevýhodněné osoby – švýcarské know-how, který je podpořen
prostředky z Fondu Partnerství v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce.
NOVINKY Z ČINNOSTI PRACOVNÍ AGENTURY RUBIKON
V průběhu ledna proběhla dvě výběrová řízení na pracovní místa pro naše klienty. V prvním z nich,
tendru vypsaném na pozici asistentky pro naši pobočku v Ústí nad Labem, zvítězila uchazečka,
která spolupracovala s RUBIKON Centrem již ve věznici, konkrétně v rámci Mobilní dluhové
poradny, kurzů Finanční gramotnost a Motivačního programu Získej zaměstnání. Tato
uchazečka byla propuštěna v rámci amnestie a již po necelém měsíci na svobodě tak nastupuje do
zaměstnání.
Druhé výběrové řízení na pozici svářeč a zámečník proběhlo ve spolupráci se zaměstnavatelem.
Vítěz řízení již nastoupil do práce. Na obdobné pozice budeme v průběhu prvního pololetí 2013
hledat až 40 uchazečů. Tím významně rozšiřujeme pracovní nabídky pro naše klienty.
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A NA ZÁVĚR
Velmi si vážíme toho, že jeden z našich nových klientů z řad amnestovaných se rozhodl účastnit
se naší kampaně, která si klade za cíl seznamovat veřejnost s problémy osob, které se vracejí
z výkonu trestu odnětí svobody.Nabízíme vám ke shlédnutí krátký autentický videorozhovor:
http://www.youtube.com/watch?v=TAN1AlGXs-E
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