RUBIKONOVINY

květen 2013

Vážení přátelé, kolegové a spolupracovníci,
měsíc květen byl pro nás - kromě každodenní práce - ve znamení mezinárodní
spolupráce. O těchto zkušenostech a novinkách bychom vás rádi informovali
v dalším vydání našich pravidelných RUBIKONOVIN. Do přípravy nového čísla
ale bohužel zasáhly katastrofální povodně, které se osobně dotkly mnoha z nás.
Proto bychom rádi celé vydání uvedli zajímavou aktualitou.
315 vězňů z celé země chce dobrovolně pomáhat lidem v oblastech postižených
povodní. Vězeňská služba nabídne pracovní skupiny odsouzených hejtmanům
zatopených krajů. "V okamžiku, kdy budeme znát potřeby jednotlivých krajů,
bude nasazení odsouzených koordinovat krizový štáb Generálního ředitelství
Vězeňské služby," uvedla mluvčí Ministerstva spravedlnosti ČR Štěpánka
Čechová. Společně s pracovní skupinou by na místo přijeli i dozorci.
Jak uvedl ředitel Probační a mediační služby ČR Pavel Štern, v souvislosti
s povodněmi bude PMS ČR v následujících dnech prioritně usilovat o zapojení
odsouzených k trestu obecně prospěšných prací do úklidů po povodních, a to
zejména v nejvíce postižených místech, tj. ve středních a severních Čechách,
v Praze, v západních Čechách. Aktuálně již ve spolupráci s poskytovateli, soudy,
ale i odsouzenými realizuje příslušné kroky.
Obdobné zkušenosti má RUBIKON Centrum i mimo výjimečné situace. Klienti
naší Pracovní agentury RUBIKON přijímají nabídky pracovat zdarma v rámci
veřejné služby.

VE ZKRATCE
Programy k řešení zadluženosti
Seznam míst, kde v pravidelních intervalech realizujeme mobilní dluhové
poradenství, byl rozšířen o další, v pořadí již osmé středisko Probační a mediační
služby ČR. Jedná se o středisko Liberec, kam jednou měsíčně dojíždí zkušená
poradkyně Květa Krčmářová z pobočky v Ústí nad Labem. Klienti v mobilní
dluhové poradně získají standardní služby dluhového poradce, který je podpoří
v celé škále kroků vedoucích ke zlepšení jejich situace v oblasti dluhů. K
nejčastějším zakázkam klientů Probační a mediační služby ČR patří pomoc
s mapováním dluhů, informace o exekučním řízení a v neposlední řadě příprava
návrhů na oddlužení, tzv. osobní bankrot.

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

Pracovní setkání na Generálním ředitelství Vězeňské služby ČR
Dne 28. 5. 2013 proběhlo pracovní setkání na Generálním ředitelství Vězeňské
služby ČR. Setkání se za RUBIKON Centrum zúčastnila ředitelka služeb Lenka
Ouředníčková a vedoucí vězeňských programů Kristýna Makovcová. Ze strany
GŘ VS ČR byli přítomni ředitel odboru výkonu vazby a trestu Pavel Horák, jeho
zástupce Michal Řeháček a metodička výkonu vazby a trestu Šárka Černá.
Tématem setkání bylo zhodnocení dosavadní spolupráce RUBIKON Centra a
Vězeňské služby ČR, představení novinek a plánu činnosti na další období.
Zástupkyně RUBIKON Centra představily nabídku služeb na svobodě pro klienty
opouštějící vězení, a dále praktické zkušenosti klientůpo výkonu trestu
s hledáním zaměstnání prostřednictvím Pracovní agentury RUBIKON.
Vězeňská služba ČR vyjádřila zájem pokračovat ve spolupráci při aktivitách,
které RUBIKON Centrum ve věznicích zajišťuje. Pracovníci VS ČR rovněž ocenili,
že RUBIKON Centrum stále rozšiřuje nabídku návazných služeb na svobodě,
které jsou určeny klientům po propuštění. V tomto smyslu je pozitivní také to,
že se daří s klienty pracovat kontinuálně, tj. navázat kontakt ve věznici a
pokračovat ve spolupráci na svobodě po propuštění. „V loňském roce třetina
klientů, kteří se zúčastnili aktivit RUBIKON Centra ve věznicích, pokračovala
následně ve spolupráci s naší organizací po svém propuštění“, dodala Kristýna
Makovcová. Ze společného jednání dále vyplynul zájem Generálního ředitelství
Vězeňské služby ČR o rozšíření služeb RUBIKON centra v oblasti mobilního
dluhového poradenství. Byl rovněž dojednán plán dalších kroků směrem ke
zvýšení informovanosti klientů před propuštěním o službách, které mohou v
RUBIKON Centru po svém propuštění využít, přičemž se tento plán týká i věznic,
kde RUBIKON Centrum v tuto chvíli nepůsobí.
RUBIKON Centrum v současné době spolupracuje se třinácti věznicemi v pěti
krajích České republiky. Jsou jimi věznice Bělušice, Horní Slavkov, Jiřice,
Kynšperk nad Ohří, Oráčov, Ostrov nad Ohří, Praha Pankrác, Praha Ruzyně,
Praha Řepy, Rýnovice, Stráž pod Ralskem, Vinařice a Všehrdy.

Novinka našich placených služeb
V květnu jsme v naší dluhové poradně přivítali prvního zájemce o placenou stáž.
Mgr. Karel Novák v loňském roce absolvoval kurz „Řešení finanční situace
předlužených osob I.“ V rámci této stáže mu byla umožněna účast na
poradenství.
Zkušenosti, které pan Novák nabyl v naší dluhové poradně, využije na pracovní
pozici osobního poradce-pracovního asistenta u dodavatele služeb
zaměstnanosti v Ústeckém kraji v rámci projektů ESF zamřených na aktivizaci
dlouhodobě nezaměstnaných.
Požádali jsme jej o referenci k této novince našich placených služeb:
„Velice oceňuji profesionalitu lektorky a dluhové poradkyně Bc. Kateřiny Jirové,
která svým výkladem učinila stáž velmi zajímavou a poutavou. Ze stáže jsem si
odnesl mnoho nových poznatků a impulzů pro poradenství klientům.“
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Veřejná zakázka PMS ČR na inovaci Učebních programů - mladiství
RUBIKON Centrum úspěšně pokračuje v realizaci veřejné zakázky „Inovace a
rozšíření probačního programu pro mladistvé pachatele Učební program mladiství“.
V dubnu 2013 byla vytvořena první verze inovovaných manuálů pro klienty a
lektory kurzu, která bude nadále připomínkována na základě výstupů z pilotního
ověřování realizovaného na střediscích PMS ČR Beroun a Liberec.
Ve spolupráci s odbornou koordinátorkou PMS ČR Hanou Hudečkovou budou
pracovníci RUBIKON Centra prezentovat informace o inovovaném programu na
workshopech pro pracovníky PMS ČR v jednotlivých soudních krajích. První
workshop pro Severočeský soudní kraj se uskutečnil 15. 5. 2013 v Ústí nad
Labem, další čtyři jsou plánovány na červen.
Nyní připravujeme vyškolení osmi školitelů a také portfolio inovovaného
programu pro akreditační řízení Ministerstva spravedlnosti ČR, jehož termín byl
stanoven na červen 2013. Ředitelství PMS ČR mezitím mapuje poptávku
jednotlivých středisek PMS ČR po realizaci učebních programů pro mladistvé.

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE
Dialog se zaměstnavateli: britská zkušenost
Pracovní poradci RUBIKON Centra absolvovali v květnu workshop s lektorkou
Claire Howe z londýnské personální agentury Working Chance, která
zprostředkovává zaměstnání ženám po výkonu trestu. Working Chance má za
sebou řadu úspěchů v restorativním náboru a je partnerskou organizací
RUBIKON Centra. Tématem workshopu bylo budování vztahů s potenciálními
zaměstnavateli. Stejně jako v České republice i mnozí britští zaměstnavatelé
vylučují z výběrového řízení osoby s trestní minulostí. „Postupně se nám daří je
přesvědčit o tom, že jejich obavy se v praxi nepotvrzují a že se tím zbytečně
ochuzují o vhodné uchazeče a schopné zaměstnance,“ říká Claire Howe.
„Claire nás inspirovala elánem, promyšlenými argumenty a svou schopností
nenásilně navázat kontakt se zaměstnavateli i přes jejich počáteční nechuť, vést
s nimi dialog a pracovat s jejich námitkami,“ shrnuje nadšené ohlasy týmu
pracovních poradců Lenka Petrboková, vedoucí služby pracovního poradenství.
Příklady dobré praxe z workshopu nyní RUBIKON Centrum zpracovává do
postupů použitelných i u nás.
Spolupráce RUBIKON centra a britské organizace Working Chance probíhá
v rámci projektu „Pracovní šance pro osoby opouštějící výkon trestu odnětí
svobody“, který je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím
Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.
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Ukončení projektu Pracovní příležitosti pro sociálně znevýhodněné osoby –
švýcarské know-how
V květnu skončil rok trvající projekt Pracovní příležitosti pro sociálně
znevýhodněné osoby – švýcarské know-how“ podpořený z prostředků Fondu
Partnerství v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce.
Cílem projektu bylo mapování dobré praxe zvyšování pracovního uplatnění
znevýhodněných osob ve Švýcarsku a výběr vhodného modelu, který by mohl
být eventuálně přenesen do České republiky.
Během projektu proběhly dvě naše návštěvy programů pro klienty v kantonu
Curych. První návštěva byla zaměřená na různorodé programy, jako např.
odstraňování graffiti, cyklodílny, dílny zabývající se recyklací skla a elektrického
odpadu, z něhož se vyrábí dekorativní i praktické předměty. Dále jsme navštívili
sociální firmu, která zaměstnává cca 1200 zaměstnanců a zpracovává např.
zakázky ze strojírenských a textilních oborů. Druhá cesta byla zaměřená na
vybrané modely programů pracovní integrace měst Curych a Winterthur a také
na seznámení se způsobem kooperace jednotlivých aktérů z řad veřejné správy,
realizátorů programů a soukromých podnikatelských subjektů.
Poslední akcí projektu byl workshop Zkušenosti švýcarských měst
v zaměstnávání a integraci sociálně znevýhodněných občanů, který proběhl 13.
května v Praze. Tři zástupci měst Curych a Winterthur zde prezentovali
zkušenosti z úspěšných programů zaměstnávání, prostřednictvím kterých je
realizována řada činností, z nichž mají prospěch města a jejich obyvatelé.
Druhá část workshopu byla věnována otázkám možností realizace a financování
obdobných programů v České republice. Prezentován zde byl např. projekt
sociálního podnikání Prahy 14, téma jak sociální podnikání může pomoci obcím,
co obcím nabízí projekt Sociálně zodpovědné municipality pořádaný organizací
MEPCO, jakož i dosavadní průběh a výhledy programu švýcarské podpory České
republiky. Workshopu se zúčastnilo 56 osob, zejména zástupců měst a obcí,
zabývajících se otázkou začleňování sociálně znevýhodněných občanů. Téma
workshopu se ze strany účastníků setkalo s velmi pozitivní odezvou.
Výstupem projektu je mimo jiné plán přípravy programu odstraňování graffiti,
který využije švýcarského know-how.
Projekt realizovalo RUBIKON Centrum v úzké spolupráci s partnerskou
organizací VEBO (Vereinzurentwicklung der Bewährungshilfe in Osteuropa) –
Sdružení pro rozvoj probační služby ve východní Evropě (Švýcarsko).

Pracovníci RUBIKON Centra se setkali se zástupci Mezinárodního vězeňského
společenství
Dne 18. května proběhla přednáška na téma Řešení a předcházení zadluženosti
v rámci setkání Mezinárodního vězeňského společenství ve spolupráci
s Českobratrskou církví evangelickou. Přednášky a následné diskuze se
zúčastnilo asi 15 bývalých vězňů a jejich rodinných příslušníků. Celá akce měla
velký úspěch, účastníkům byly předány kontakty na dluhovou poradnu a
informační materiály o službách RUBIKON Centra. S organizátory celé akce, paní
Gabrielou Kabátovou a panem Janem Valešem byla domluvena další spolupráce
v oblasti řešení zadluženosti propuštěných.
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POZVÁNÍ
RUBIKON Centrum je zakládajícím členem Aliance proti dluhům. Rádi bychom
Vás proto pozvali na jednání kulatých stolů, které Aliance proti dluhům
organizuje. Jednání proběhnou v tyto dny na daná témata:
26. 6. 2013 - téma Programy oddlužení - Sanační fondy
27. 6. 2013 - téma Spotřebitelské úvěry - Registry dlužníků
Těšíme se na vás v prostorách ředitelství Probační a mediační služby ČR,
Hybernská 18, Praha 1, 110 00, číslo místnosti 617, v 5. patře budovy.
Jednání kulatých stolů je určeno pro odbornou veřejnost. Přihlášení lze
provést prostřednictvím emailu na Pavel.Petak@bpagency.cz, prosíme i v kopii
na jsimecek@pms.justice.cz.

JEDEN PŘÍBĚH NA ZÁVĚR
RUBIKON Centrum pomáhá lidem s trestní minulostí už 19 let. Za tu dobu jsme
se setkali s obrovským množstvím lidských příběhů. Jsme nesmírně šťastni, když
můžeme být u těch, které mají dobrý konec. Tady je jeden z nich.
Naše kolegyně Kateřina pracuje již tři měsíce v RUBIKON Centru. Zvítězila
v konkurzu na šestiměsíční tréninkové pracovní místo provozní asistentky. Stala
se velkou posilou našeho týmu a velmi si ceníme jejího pracovního nasazení a
schopnosti učit se novým věcem. Jak užitečnost tréninkového místa, jehož cílem
je poskytnout klientům po výkonu trestu odnětí svobody pracovní zkušenost, vidí
samotná Kateřina?
Jak dlouho jste byla ve výkonu trestu a v domácím vězení?
Odsouzena jsem byla k 34 měsícům, ale vykonala 10. Propuštěna jsem byla na
základě podmíněného ředitelského propuštění s tím, že jsem dostala 10 měsíců
domácího vězení a tříletý probační dohled. Vykonala jsem polovinu trestu
domácího vězení a byla jsem amnestována. Kuriózní je, že jsem se amnestie
dočkala až v dubnu.
Jak jste se připravovala na výstup?
Každý den jsem se na ten den a samozřejmě i na dny poté připravovala. Sháněla
jsem záruky o tom, že mě někde ihned zaměstnají a že dál budu žít jen řádný
život.
Jaké byly Vaše první kroky na svobodě?
První kroky? Trafika-cigarety! Jinak samozřejmě domů k prckovi a ještě týž den
jsem stačila dorazit i ke své sociální kurátorce, která mě podporovala v mém
snažení se z vězení co nejrychleji dostat. Druhý den jsem se hlásila na pracáku a
u probačního úředníka.
Jaké byly největší těžkosti?
Sehnat práci, a to hlavně vzhledem k mému omezení domácím vězením. Každý
den jsem musela být v 18 hodin doma a pro člověka, který celý život pracuje
v gastronomii, to znamená ten největší problém. Bylo to zoufalé.
Měla jste kam jít?
O svůj byt jsem přišla, nezbývalo mi nic jiného, než se s dítětem pokorně vrátit k
mé matce.
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Jak jste sháněla práci?
Těžce! Šlo jen o nárazové přivýdělky.
Jak jste se dostala do RUBIKON Centra?
Při jedné návštěvě u mého probačního, když jsem mu sdělila svou nelehkou
situaci s hledáním práce, mě rovnou objednal do RUBIKON Centra.
Co jste se za dobu tří měsíců v pozici provozní asistentky naučila a jak byste
tyto znalosti chtěla využít?
Naučila jsem se hodně a každý den se učím něčemu novému. Tato pozice je pro
mne první zkušeností s prací v administrativě a doufám, že ne poslední. Ráda
bych v tomto oboru pokračovala dál i po skončení pracovního závazku
v RUBIKON Centru.
Jste v RUBIKON Centru spokojená?
Spokojená? Jsem šťastná, že jsem dostala tuto možnost! Určitě mě to posouvá
v životě zase o pěkný kus dál a otevírá nové dveře k dalším profesním
možnostem.
Děkuji za rozhovor a za všechny kolegy z RUBIKON Centra přeji hodně štěstí.
Doufáme, že se vám nové vydání RUBIKONOVIN líbí. Těšíme se na vaše
připomínky a náměty a přejeme rychlé překonání následků povodní a mnoho
úspěchů ve vaší práci i v životě.
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