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Vážení přátelé, kolegové a spolupracovníci,
i přes kalendářní direktiv se jaro příliš o slovo nehlásí. S o to větší vervou se
v RUBIKON Centru pereme o své místo na slunci, respektive o místo na slunci
pro naše klienty. O několika zajímavých aktivitách z našeho snažení si vás
dovolujeme informovat v dalším vydání našeho pravidelného měsíčníku
RUBIKONOVINY, které se rozrůstají stejně tak, jak ose rozšiřují naše aktivity.
Tentokrát jsou rozděleny do třech částí. V první z nich se dočtete o úspěších
některých našich klientů v jejich snaze o zařazení do běžného života, ve druhé
najdete tradiční aktuality z naší činnosti a ve třetí vám nabídneme několik
seminářů a kurzů z široké škály našich placených i neplacených služeb. Není
náhoda, že velká část informací v tomto vydání RUBIKONOVIN se týká
Pracovní agentury RUBIKON. Jsme na její práci hrdi. Těšíme se na další
spolupráci s vámi a přejeme krásné jaro.

NABÍDKA PRÁCE, zn.: ČISTÝ TR PODMÍNKOU
Záznam v rejstříku trestů. Pro takto označeného člověka cosi jako Kainovo
znamení. Zvláště pokud si hledá práci. Pro některé personalisty důvod se s
uchazečem o místo ani nebavit. Jedna, dvě takové zkušenosti a dotyčný člověk
je psychicky na dně. Buď se svého předsevzetí, že začne vést řádný život, vzdá,
nebo zatne zuby a vyhledá specializovanou pracovní agenturu. Třeba tu s
názvem RUBIKON.
Pracovní agentura RUBIKON je součástí nestátní neziskové organizace RUBIKON
Centrum a zastřešuje pouze jednu, ovšem stěžejní část služeb poskytovaných
RUBIKON Centrem. Tato pracovní agentura nabízí bezplatně služby pracovního
poradenství a zprostředkování zaměstnání osobám se záznamem v rejstříku
trestů. Umožňuje úzkou spolupráci se zaměstnavateli v celém procesu od
prověřování kandidátů a přijímacích pohovorů až po podporu během prvních
měsíců zaměstnání. Působí zejména v Praze, Středočeském, Ústeckém a
Karlovarském kraji. Svoji činnost rozvíjí i za finanční podpory Evropského
sociálního fondu v projektu Nadějné vyhlídky, který běží od srpna 2011. Za tu
dobu se podařilo najít pracovní uplatnění mnoha klientům. Přinášíme příběhy tří
z nich.
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Rejstřík najednou problém nebyl
Dvacetiletý Pavel zazvonil u dveří RUBIKON Centra v červenci 2011. Doporučil
mu to jeho probační úředník, tedy člověk, který odsouzeným pomáhá směřovat
jejich život k nápravě. Nutno přiznat, že s ním neměla probační služba nijak
dobré zkušenosti. Plusem u něj na druhou stranu bylo dobré rodinné zázemí.
Stačilo pár sezení a vyšlo najevo, že jeho základním problémem při hledání
místa byla obava z obsahu jeho trestního rejstříku. Ze všeho nejdříve se tedy
v RUBIKON Centru zaměřili na zvýšení Pavlova sebevědomí. V rámci pracovního
poradenství mu pomohli sestavit životopis a po absolvování několika
modelových situací byl Pavel připraven k přijímacímu pohovoru. Absolvoval
výběrové řízení u zaměstnavatele, kterého mu agentura zprostředkovala. Uspěl,
a to bez ohledu na svůj trestní rejstřík. Hodně ho to překvapilo. „To, co jinde byl
problém, najednou nikdo neřešil. Zajímalo je, co umím a zda chci opravdu
pracovat. Byl to ten nejdůležitější moment v mém životě,“ říká o své nové životní
šanci Pavel.

V Praze mu kvůli rejstříku nedali ani místo metaře
S šestačtyřicetiletým Michalem navázalo RUBIKON Centrum spolupráci
v listopadu 2011. Bylo to ještě těsně před jeho propuštěním z výkonu trestu. Ve
vězení byl za neplacení výživného, ale předtím už byl za mřížemi i za násilné a
majetkové trestné činy. V posledním případě mu byl trest snížen na polovinu, a
snad i proto na něj lidi z agentury upozornila dluhová poradkyně RUBIKON
Centra.
Spolupracoval ochotně a rád. Nezapíral, že život „kriminálníka“ začal vést hned,
jakmile opustil dětský domov, a bral to jako samozřejmost. Zlomilo se to až před
posledním nástupem do vězení. Po propuštění se tedy pokoušel nalézt práci.
Jako vyučený kuchař se poohlížel ve svém oboru. To se mu kvůli záznamu
v rejstříku trestů nedařilo. Po pár týdnech spolupráce s agenturou však už práci
našel. Nastoupil do firmy, která se zabývá údržbou zahrad a výpis z rejstříku
nevyžadovala. Byl absolutně spokojen, v práci ho také chválili. Jenže po dvou
měsících si od něj zaměstnavatel výpis z rejstříku trestů vyžádal. Na základě
zjištění, že v něm má záznam, dostal vyhazov. Následně se snažil získat práci
jako metař v Praze, ale i tam narazil na podmínku čistého trestního rejstříku.
Nevzdal to, a když uspěl v konkurzu na nově vytvořené a mzdovým příspěvkem
dotované místo u firmy Japonská zahrada, které jeho bohatě popsaný rejstřík
nevadil, měl práci na půl roku. To stačilo, aby se postavil na nohy. Z dotovaného
místa také získal potřebnou referenci pro dalšího zaměstnavatele. V současné
době Michal pracuje jako kuchař, vrátil se k oboru, ve kterém je vyučen a má
praxi.
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Od drog k finančnímu poradenství
Šestatřicetiletá Lenka je z Ústí nad Labem. Do jejího života zasáhly drogy. Byť šlo
o kratičkou životní epizodu, nezůstala bez následků a v jejím výpisu z trestního
rejstříku se objevil zápis. Ke dveřím RUBIKON Centra přišla v prosinci 2011 na
doporučení probačního úředníka s tím, že potřebuje nalézt zaměstnání a o práci
se ucházet obává. Trpěla pocitem, že má ten osudný výpis napsán na čele. Navíc
měla strach, že pokud práci nesežene a nestane se tak ekonomicky nezávislou,
drogám znovu podlehne. Netrvalo to ani měsíc a s pomocí agentury podepsala
svoji první pracovní smlouvu. Ve společnosti Zepter se záhy vypracovala mezi
nejlepší obchodníky. Brzy na to složila zkoušky u České národní banky a stala se
výhradním finančním konzultantem u jedné finanční společnosti. Již po pár
měsících se zařadila mezi nejlepší konzultanty v Ústeckém kraji. Dnes je
ekonomicky samostatná a šťastná. O tom ostatně vypovídají i její slova na
adresu pracovních poradců z agentury: „Jsem ráda, že mi ve všem tak moc
pomáháte. Děláte svou práci nad rámec vašich povinností, a proto si vás
nesmírně vážím. Nikoho tak ochotného, spolehlivého, vstřícného,
kvalifikovaného a zodpovědného jsem dosud nepoznala.“
Smyslem vězení by neměl být jen trest, ale i náprava. Práce s lidmi, kteří se po
ukončení výkonu trestu snaží postavit na vlastní nohy, je tou nejlepší prevencí
kriminality.

AKTUALITY

Pracovní agentura RUBIKON čerpá cenné zkušenosti z Velké Británie
RUBIKON Centrum pokračuje v intenzivní spolupráci s britskou organizací
Working Chance, která se zaměřuje na oblast pracovního uplatnění žen, které
v minulosti porušily zákon. V rámci návštěv ve Velké Británii mají pracovníci
RUBIKON Centra unikátní příležitost účastnit se zajímavých akcí, které Working
Chance pořádá za účelem získávání nových zaměstnavatelů a prohloubení
spolupráce s nimi. Zároveň mohou pracovníci RUBIKON Centra sledovat britské
kolegy při práci s klienty a diskutovat s nimi postupy a metody práce, které se
osvědčují. V měsíci květnu proběhne školení pracovních poradců a dalších
pracovníků RUBIKON Centra britskou lektorkou Claire Howe. Lektorka přijede
do Prahy podělit se o své dlouholeté zkušenosti s oslovováním zaměstnavatelů a
jejich získáváním pro spolupráci.
Od května letošního roku bude probíhat testování vybraných postupů z britské
praxe v našich podmínkách. Plánujeme zajímavé akce pro zaměstnavatele a
rozšíření individuálního poradenství pro klienty Pracovní agentury RUBIKON o
skupinové workshopy.
Všechny zmíněné aktivity probíhají v rámci projektu „Pracovní šance pro osoby
opouštějící výkon trestu odnětí svobody“, který je spolufinancován z prostředků
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ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a
státního rozpočtu ČR.

Další klienti získali zaměstnání díky Pracovní agentuře RUBIKON
I přesto, že naši poradci mají spoustu práce s novými klienty, kteří se obracejí na
naši organizaci, daří se klienty umisťovat do zaměstnání, a to jak ke
spolupracujícím zaměstnavatelům, tak i na běžný trh práce. Jen za měsíc duben
nastoupilo do zaměstnání díky Pracovní agentuře RUBIKON 13 klientů. Abychom
zajistili jejich úspěšnou pracovní adaptaci, jsme s nimi v kontaktu i nadále.
Pracovní poradci nyní spolupracují se 14 zaměstnavateli a jen za duben oslovili
dalších 26. Díky těmto skutečnostem jsme nuceni posílit náš tým o novou
kolegyni. Očekáváme tedy, že budeme v brzké době schopni vyjít vstříc stále
narůstající poptávce po našich službách, a že budeme schopni získávat pro
spolupráci stále větší počet zaměstnavatelů.

Zaměstnávání klientek s kriminální minulostí v RUBIKON Centru
Již třetí klientka, Irena Cihelková, úspěšně absolvovala působení na dotovaném
pracovním místě v RUBIKON Centru. Získala tak cenné zkušenosti v oblasti
administrativy a potřebné sebevědomí. Díky tomu je schopna zařadit se do
pracovního procesu. Na základě pozitivních zkušeností bude RUBIKON Centrum
v zaměstnávání svých klientek pokračovat. V únoru proběhla výběrová řízení,
jejichž výsledkem je získání dvou nových kolegyň na dotovaná místa a jedné
kolegyně na standardní pozici asistentky projektu. Sama Irena ke svému
působení v RUBIKON Centru říká: „ I když jsem se naštěstí po návratu z výkonu
trestu nesetkala s žádnými ústrky, bylo pro mne těžké nalézt zaměstnání. Díky
dotovanému místu jsem nejen získala administrativní dovednosti, které využiji
v další profesní praxi, ale i sebevědomí, úžasné kolegy a hlavně pocit, že
v dalším zaměstnání všechno s klidem zvládnu.“

RUBIKON Centrum využívá CRM databázi
Ruku v ruce s rostoucím počtem klientů a snahou měřit výsledky naší práce tak,
abychom o nich mohli přehledně informovat nejen naše partnery, ale i
veřejnost, se objevila potřeba nástroje, který by nám takový sběr a zpracování
dat umožnil. Zahájili jsme proto spolupráci s organizací CRM pro neziskovky
(www.crmproneziskovky.cz) a zavedli do užívání databázi Salesforce.
Dobrovolníci z CRM pro neziskovky nám pomáhají budovat náš CRM systém s
cílem rozvinout techniky a nástroje evidence klientů a správy kontaktů.
Poskytují nám odborné poradenství, zavedení systému, školení a mnoho dalších
souvisejících služeb.
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Kurzy pro zprostředkovatele řešení konfliktů mezi Romy a „neromy“
1. – 2. 3. 2013 se v sídle RUBIKON Centra v Praze uskutečnilo 5. setkání
mezinárodního projektu Kultursensible Konfliktvermittlung unter Einbeziehung
von Roma realizovaného v rámci Programu celoživotního učení Leonardo da
Vinci (Projekty partnerství).
Cílem projektu je vytvoření kurzu pro zprostředkovatele řešení konfliktů mezi
Romy a „neromy“. Partnery projektu jsou Steinbeis Beratungszentrum z Lipska,
Univerzita Miskolc a culture.communication z Hannoveru. Výstupem bude
koncept školení pro mediátory, který bude v následující fázi projektu pilotně
ověřen v Maďarsku.
Další setkání v rámci projektu se uskuteční právě v Miskolci v dubnu 2013.

RUBIKON Centrum získalo další veřejnou zakázku
RUBIKON Centrum získalo veřejnou zakázku s názvem „Inovace a rozšíření
probačního programu pro mladistvé pachatele Učební program - mladiství, “
vyhlášenou Probační a mediační službou ČR v rámci projektu „Rozvoj
probačních a resocializačních programů – posílení prevence a ochrany
společnosti před opakováním trestné činnosti“ financovaného z programu
švýcarsko-české spolupráce.
Cílem této veřejné zakázky je inovace a zajištění široké dostupnosti
osvědčeného probačního programu pro mladistvé pachatele. V rámci projektu,
který potrvá od března 2013 do ledna 2016, bude Učební program - mladiství
modifikován pro menší skupiny minimálně 3 klientů a doplněn o individuální
práci s mladistvým a jeho rodinou, s využitím postupů z multisystémových
modelů probačních programů. RUBIKON Centrum vyškolí minimálně 50 lektorů
a zrealizuje 100 běhů inovovaného programu ve všech 8 soudních krajích ČR.
Připraví také kompletní portfolio potřebné k udělení řádné akreditace
probačnímu programu v rámci akreditačního systému Ministerstva
spravedlnosti na tříleté období 2014-2016.
Smlouva o realizaci veřejné zakázky mezi PMS ČR a RUBIKON Centrem byla
podepsána 28. 3. 2013.

Spolupráce RUBIKON Centra s věznicemi
RUBIKON Centrum aktuálně spolupracuje se 14 věznicemi ve Středočeském,
Ústeckém, Karlovarském a Libereckém kraji a v Praze. Od začátku roku se do
aktivit ve věznicích zapojilo celkem 93 klientů. Mohou si vybrat Motivační
programy ZZ, Rekvalifikační kurzy, Dílny k podpoře pracovních návyků, Kurzy
finanční gramotnosti a řešení zadluženosti, Dluhové poradenství a besedy
„Kroky před a po propuštění“. Důležitým prvkem při realizaci aktivit ve věznicích
je provázanost na kroky na svobodě. Proto jsou klienti průběžně informováni o
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nabídce služeb RUBIKON Centra po propuštění. Do věznic jsou rovněž zasílány
aktuální nabídky volných pozic Pracovní agentury RUBIKON.

RUBIKON Centrum se stalo členem Pracovní skupiny pro finanční vzdělávání
při Ministerstvu financí ČR
RUBIKON Centrum jako nový člen Pracovní skupiny pro finanční vzdělávání na
Ministerstvu financí představilo svoji činnost v této oblasti. Prezentace proběhla
na jednání pracovní skupiny 25. 3. 2013. Vedoucí programů k řešení
zadluženosti RUBIKON Centra informovala členy pracovní skupiny o metodice
kurzů finanční gramotnosti pro osoby ve výkonu trestu odnětí svobody, které
provozujeme kontinuálně od r. 2005. Každoročně projde touto aktivitou ve
věznicích minimálně 150 osob. Dále byly představeny akreditované kurzy pro
odborníky v oblasti řešení situace předlužených klientů, ve kterých bylo od r.
2008 proškoleno bezmála 400 pracovníků státní správy, NNO a dalších subjektů.
Současně dostali členové pracovní skupiny pozvání k zapojení do odborné
platformy Aliance proti dluhům, které je RUBIKON Centrum zakládajícím
členem.
Činnost Pracovní skupiny pro finanční vzdělávání bude v roce 2013 zaměřena
zejména na koordinační a informační aktivity. Více o činnosti skupiny a
projektech jednotlivých členů v oblasti finanční gramotnosti naleznete na:
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/fintrh_fin_vzdelavani.html

Pracovní a dluhové poradenství nově ve středisku Probační a mediační služby
ČR Děčín
Klienti Probační a mediační služby ČR v Děčíně mohou od března využívat
pracovní a dluhové poradenství formou mobilní poradny přímo v prostorách
střediska PMS ČR v Děčíně. První poradna obou služeb se konala 28. 3. 2013 a
využilo jí celkem šest klientů. Mobilní poradna bude nabízena klientům jednou
měsíčně. Děčínské středisko PMS ČR se tímto zařadilo mezi více než deset
dalších středisek, kde je mobilní poradenství poskytováno.

NABÍDKA SLUŽEB

Nabídka workshopu „Zkušenosti švýcarských měst v zaměstnávání a integraci
sociálně znevýhodněných občanů“
RUBIKON Centrum přichází s nabídkou unikátního workshopu, cíleného přímo
na problémy našich obcí a měst v souvislosti s reintegrací jejich občanů. Cílem
akce je prezentovat důvody, proč města v kantonu Curych investují do
zaměstnávání sociálně znevýhodněných a jaké výhody tyto investice přinášejí.
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Tři zástupci měst Curych a Winterthur budou prezentovat zkušenosti z
úspěšných programů zaměstnávání, prostřednictvím kterých je realizována řada
činností, z nichž mají prospěch města a jejich obyvatelé (odstraňování graffiti,
údržba zeleně aj.). Druhá polovina workshopu bude věnována otázkám realizace
a financování obdobných programů v České republice.
Workshop se uskuteční v rámci projektu „Pracovní šance pro osoby opouštějící
výkon trestu odnětí svobody – zahraniční inspirace“ podpořeného prostředky z
Fondu Partnerství v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce.
Datum: 13. 5. 2013
Místo konání: Dům techniky ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1, místnost č. 217
Čas: 9:00 – 16:30
Účastníci: zástupci samosprávy, kteří se zabývají otázkou řešení začleňování
sociálně znevýhodněných občanů (30 míst)
Tlumočení zajištěno
Více informací a přihlášky: novotna@rubikoncentrum.cz

Akreditované kurzy RUBIKON Centra
V měsíci březnu proběhly v naší organizaci akreditované kurzy v oblasti řešení
zadluženosti a rozvoje finanční gramotnosti „Řešení finanční situace
předlužených osob I.“ a „Řešení finanční situace předlužených osob v praxi II“.
Účastníci těchto kurzů byli proškoleni v problematice předluženosti a rozvoji
finanční gramotnosti, byli vybaveni znalostmi a dovednostmi nezbytnými pro
efektivní řešení finanční situace osob, které se ocitli v dluhové pasti. Kurz se
věnuje jak finančním, tak právním otázkám předluženosti a nabízí i řadu
preventivních opatření a praktických rad. Na kurzu „Řešení finanční situace
předlužených osob I.“ bylo proškoleno 10 účastníků, kurzem „Řešení finanční
situace předlužených osob v praxi II“ prošlo 9 účastníků.
Reference od účastníků:
Kateřina Dostálová, o. s. ROMODROM: „Pozitivně vnímám profesionalitu lektorů
a hlavně výborné komunikační dovednosti a perfektní vysvětlení. Všechna má
očekávání z tohoto kurzu byla naplněna.“
Markéta Klejnová, o. s. ROMODROM: „Líbí se mi, že se mohu zeptat na věci z mé
praxe, které mě zajímají, a lektoři jsou velmi ochotní a odborně radí.“

Stáže v dluhové poradně
Novinkou v oblasti nabízených vzdělávacích služeb jsou stáže v dluhové poradně
RUBIKON Centra. Díky nim by odborní pracovníci měli umět nejen kvalifikovaně
poradit, ale být klientovi i průvodcem v aktivitách souvisejících s jeho
zadlužením. Balíček stáže obsahuje 4 hodiny účasti na poradenství s klienty + 2
hodiny následných poradenství. Termín stáže je nutné dohodnout cca 1 měsíc
předem.

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

V případě zájmu o tuto službu kontaktujte, prosím Hanu Kramlovou
kramlova@rubikoncentrum.cz nebo tel.: 296 180 297

Seminář k Novele Exekučního řádu a Občanského soudního řádu 2013
V oblasti vzdělávání sociálních pracovníků jsme pro odborníky proškolené
v oblasti řešení zadluženosti a další zájemce o tuto problematiku připravili na
duben seminář k Novele Exekučního řádu a Občanského soudního řádu 2013.
Seminář je rozdělen do dvou částí:
1. Právní teorie - přehled novinek v rámci novelizace Exekučního řádu a
Občanského soudního řádu.
2. Předání zkušeností z praxe v práci se zadluženými klienty v dluhových
poradnách Rubikon Centra v rámci těchto novelizací.
Výhodou semináře je vzájemné sdílení zkušeností, postupů a praxe mezi
účastníky.
Pro zájemce máme volná místa na tento seminář v termínu 11. dubna 2013.
V případě zájmu o účast kontaktujte Hanu Kramlovou
kramlova@rubikoncentrum.cz nebo tel.: 296 180 297

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

