RUBIKONOVINY

červenec 2013

Vážení přátelé, kolegové, spolupracovníci,
uplynul další měsíc a my se vám opět hlásíme s novým vydáním našich
RUBIKONOVIN. Mírné zpoždění je tentokrát zapříčiněno pracemi na několika
našich multimediálních projektech, které vám v tomto vydání chceme představit.
Jako vždy vám hned v úvodu přinášíme i jeden zajímavý příběh. Přejeme vám
příjemné čtení a koukání a krásný zbytek letních prázdnin.

LIDSKÝ PŘÍBĚH
Jana se stala klientkou RUBIKON Centra již před nástupem do vězení. Docházela
do střediska PMS v Teplicích a zde dostala doporučení do mobilní dluhové
poradny RUBIKON Centra. Jana chtěla své dluhy řešit již před nástupem do
výkonu trestu. Ve vězení se Jana účastnila našeho kurzu Získej zaměstnání a po
propuštění ihned kontaktovala RUBIKON Centrum. Tak se dozvěděla o právě
probíhajícím výběrovém řízení na pozici provozní asistentky pro pobočku
RUBIKON Centra v Ústí nad Labem. Jednalo se o dotované pracovní místo na
dobu šesti měsíců. Náplní práce provozní asistentky jsou přijímání a objednávání
klientů a jejich uvádění do klientských místností, administrativní práce, pomoc
při zajištění chodu kanceláře. Výběrového řízení se zúčastnila a byla
vyhodnocena jako nejlepší z uchazečů. Místo provozní asistentky začala
vykonávat v únoru 2013. Na pozici provozní asistentky se velmi osvědčila. Jasně
se ukázaly její kompetence a zaměstnání zásadně posílilo Janino sebevědomí. Po
třech měsících od nástupu se začala s pracovním poradcem RUBIKON Centra
připravovat na odchod z RUBIKON Centra po vypršení dotace s cílem nalézt
vhodné zaměstnání na běžném trhu práce. K 1. 8. nastoupila Jana do nové práce
v call centru, kde bude moci zužitkovat zkušenosti, které získala v RUBIKON
Centru na pozici provozní asistentky.
Jak celý svůj příběh vidí Jana? Podívejte se na její upřímnou zpověď:
http://www.youtube.com/watch?v=XrDYOuQXU-s&feature=youtu.be

O NAŠICH PROJEKTECH
V červenci bylo úspěšně ukončeno celkem pět projektů, realizovaných
RUBIKON Centrem
K 31. 7. 2013 úspěšně skončilo pět projektů, které RUBIKON Centrum
realizovalo. Jedná se o tři projekty financované z prostředků ESF
prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního
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rozpočtu ČR a dále o dva Projekty partnerství financované Evropskou unií
v rámci Programů celoživotního učení Leonardo da Vinci a Grundtvig.
Projekt Pomoc obětem a pachatelům trestných činů trval 26 měsíců a jeho
cílovými skupinami byly kromě osob opouštějících výkon trestu odnětí svobody
také oběti trestné činnosti včetně obětí tzv. Hate crime. V projektu bylo celkem
podpořeno téměř 750 klientů. Ve věznicích byly pro klienty realizovány
motivační programy zaměřené na rozvoj sociálních dovedností klientů
potřebných pro úspěšné zvládnutí návratu na svobodu a na trh práce. Ve
výkonu trestu se klienti mohli rovněž zapojit do Kurzů finanční gramotnosti a
řešení zadluženosti, nebo využít možnosti individuálního dluhového
poradenství. Na svobodě pak klienti navštěvovali dluhové poradny v Praze a Ústí
nad Labem a mohli využít spolupráci s mentorem. Oběti trestné činnosti
v projektu využívaly zejména právní poradenství včetně možnosti zastupování
advokátem při soudním řízení. Měly také možnost využití psychoterapeutických
služeb. Poradenství obětem Hate crime pak v projektu zajišťovala organizace In
Iustitia.
Motivační programy a aktivity zaměřené na řešení zadluženosti nabízel
klientům z cílové skupiny osob před a po propuštění z VTOS i dvouletý projekt
Nadějné vyhlídky. Projekt, v rámci kterého bylo podpořeno téměř 500 klientů,
byl zaměřen zejména na aktivity směřující k uplatnění na trhu práce. Ve
věznicích byly rovněž realizovány rekvalifikační kurzy a dílny k podpoře
pracovních návyků. Na svobodě pak klienti využívali služby individuálního
poradenství a zprostředkování zaměstnání. V projektu bylo nově vytvořeno
celkem 10 a zprostředkováno 25 pracovních míst. Součástí aktivity byla
intenzivní spolupráce se zaměstnavateli.
Dva roky trval i projekt Učební program – mladiství, realizovaný v 5 krajích.
Projekt byl určen mladistvým pachatelům ve věku 15-18 let, klientům Probační a
mediační služby ČR, kteří spáchali násilné nebo majetkové trestné činy menší
závažnosti, kterým bylo uloženo výchovné opatření v podobě účasti na
probačním programu. Partnerem v tomto projektu, stejně jako v prvním
uvedeném, byla Probační a mediační služba ČR. Celkem bylo v rámci projektu
realizováno 37 programů, které ukončilo 163 klientů.
Cílem dvouletého projektu Leonardo da Vinci Partnership Project Kultursensibles Konfliktmanagement byla analýza tradičních metod řešení
konfliktů v romských komunitách, na jejímž základě byl vytvořen koncept kurzu
pro zprostředkovatele komunikace mezi Romy a majoritou. Partnery projektu
byli Steinbeis Beratungszentrum z Lipska, Culture.Communication z Hannoveru
a Univerzita Miskolc. Projekt měl také partnery z Rumunska - Institut de
Sociologie, Académie Roumaine a Mediatorenkolleg.
Projekt Grundtvig Partnership - Learning for a Second Chance trval také dva
roky a jeho obsahem byla vzájemná výměna zkušeností a know-how mezi
zahraničními partnery v oblasti vzdělávání osob ve věznicích a po propuštění z
výkonu trestu odnětí svobody. Do projektu byly společně s RUBIKON Centrem
zapojeny organizace, které rovněž pracují s touto cílovou skupinou - Media for
Development z Velké Británie, slovenský Edukos, Time Vidaregåande Skole
avdeling Åna z Norska, Regional Social Welfare Resource Centre z Maďarska a
KESA z Estonska.
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Zahájení nového projektu Řeším dluhy a pracuji
Dne 1. července 2013 byl zahájen nový projekt s názvem Řeším dluhy a pracuji,
jehož je RUBIKON Centrum realizátorem. Projekt je zaměřen na práci s osobami
ve výkonu trestu odnětí svobody (přibližně 6 měsíců před propuštěním),
osobami po propuštění z výkonu trestu a podmíněně propuštěnými, s uloženým
dohledem probačního úředníka. Hlavním cílem projektu je podpořit minimálně
480 osob z obou cílových skupin tak, aby zvýšily své sociální dovednosti
potřebné pro integraci do společnosti, došlo k posílení jejich sociální a finanční
stability a aby byly připraveny pro úspěšné zapojení na trhu práce. Mezi hlavní
aktivity projektu, které budou probíhat ve věznicích i na svobodě, patří kurzy
finanční gramotnosti a řešení zadluženosti, individuální dluhové poradenství a
individuální a skupinové programy rozvoje dovedností, jejichž cílem je posílit
profesní dovednosti, poskytnout odbornou pomoc pro zapojení na trh práce a
posílit motivaci klientů ke změně života. S klienty budou pracovat odborní a
dluhoví poradci a mentoři, z nichž někteří budou v rámci projektu nově
vyškoleni.
Dvouletý projekt bude realizován ve třech krajích – Středočeském, Ústeckém a
Libereckém. Spolufinancován je z prostředků ESF prostřednictvím Operačního
programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

MULTIMÉDIA
Animovaná videa
RUBIKON Centrum vytvořilo nové animované krátkometrážní filmy určené
klientům jak ve výkonu trestu, tak i na svobodě. Tři filmy mají za cíl posílit
znalosti a praktické dovednosti potřebné pro návrat do společnosti a na trh
práce a motivovat k aktivnímu řešení životní situace. První část je zaměřena na
kroky před propuštěním a na to, jak se ještě ve vězení připravit na život na
svobodě. Druhé video se věnuje krokům po propuštění a poslední díl je zaměřen
na oblast hledání práce a témata jako jsou sestavení životopisu či přijímací
pohovor. Na scénáři se mimo jiné podíleli i samotní klienti ve věznicích.
Vznik videí byl financován z prostředků projektu OP LZZ Pomoc obětem a
pachatelům trestných činů.
http://www.youtube.com/watch?v=9QwVPhtsif8&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=g7_rGUGeLlk&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=ZNO0a7EdnyM&feature=youtu.be

DALŠÍ LETNÍ AKTIVITY
Rekvalifikační kurz ve Věznici Ostrov nad Ohří
Ve dnech 15. a 16. 7. 2013 byl ve Věznici Ostrov nad Ohří realizován
rekvalifikační kurz „Kurz práce s přenosnou řetězovou pilou a křovinořezem“.
Kurzu se zúčastnilo celkem 10 osob, všichni jej úspěšně absolvovali a za svou
účast obdrželi osvědčení. Kurz byl zejména zaměřen na následující témata:
životní prostředí, výchovné zásahy, technologické postupy, bezpečnost práce,
hygiena, první pomoc, konstrukce motorové pily, údržba, práce s křovinořezem,
nácvik příčného řezu, kácení stromů motorovou pilou. Rekvalifikační kurzy
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představují důležitou součást komplexního programu, který poskytuje a
umožňuje získat účastníkům certifikované osvědčení o zvýšení pracovní
kvalifikace, které jim následně pomůže uspět při získání zaměstnání.
Kurz je realizován v rámci projektu Začít nanovo, který je spolufinancován
z prostředků ESF prostřednictvím Operačního fondu Lidské zdroje a
zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Studenty letní školy zaujaly aktivity RUBIKON Centra
Pracovníci RUBIKON Centra byli požádáni, aby prezentovali aktivity našeho
sdružení účastníkům Summer School on Crime, Law and Psychology 2013,
organizované Centrem pro veřejnou politiku na přelomu června a července.
Kristýna Makovcová a Marek Demner představili 2. července programy
RUBIKON Centra více než čtyřem desítkám zahraničních studentů. Množství
vznesených dotazů v následné diskusi svědčí o tom, že informace o našich
programech na zvýšení zaměstnanosti, Pracovní agentuře RUBIKON
a Romském mentoringu účastníky letní školy přinejmenším zaujaly.
http://clp.praguesummerschools.org/
http://www.cpvp.cz/

NABÍDKA PLACENÝCH SLUŽEB
I přes parné letní dny, které nás v červenci zasáhly, se v našich prostorách
konaly další akreditované kurzy pro veřejnost, a to v termínu 23. – 25. července
2013. Ze zpětných vazeb, které po skončení kurzu všichni účastníci vyplnili, se
nám opět potvrdilo, že naši lektoři/dluhoví poradci jsou profesionální odborníci
na pravém místě a tyto kurzy mají vysoký standard.
Na kurzu k řešení finanční situace předlužených osob I., dne 23. července, bylo
proškoleno 11 účastníků z řad sociálních pracovníků městských úřadů,
neziskových organizací i např. vězeňské služby. Jednodenní kurz nabídl
účastníkům základní orientaci v dluhové problematice a návod, jak umět
poradit. Obsahem byla simulace praktických situací a modelová cvičení, práce s
kazuistikou, rozbor případové práce ve skupině.
Dojmy, které účastníci z tohoto kurzu měli:
„Líbilo se mi aktivní zapojení do kurzu“, Lenka Trnková, Město Trutnov
„Vůbec jsem se nenudila. Na 99% jsem rozuměla všemu. Lektorka velmi příjemně
vypráví, nemá monotónní hlas, dobře se poslouchá“, Petra Novotná, SANANIM,
o. s.
Školení ve druhé, navazující úrovni (24. – 25. července 2013), mělo za úkol
proškolit pracovníky tak, aby se kompletně orientovali v dluhové problematice,
byli schopni profesionální práce se zadluženými klienty a uměli spolupracovat s
dluhovými poradnami.
Interaktivního dvoudenního kurzu, jehož obsahem je práce s materiály a
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kazuistikou, rozbor případové studie, diskuze a vyhledávání online, se účastnilo
11 zástupců z neziskových organizací, obcí a vězeňské služby.
Hodnocení těchto účastníků:
„Po dlouhé době velmi dobře připravený kurz, mnoho praktických úkolů a
cvičení. Moje očekávání byla splněna vysoce nad 100%“, Štěpánka Konejlová,
Městská část Praha 10
„Tento kurz považuji za jeden z nejužitečnějších, které jsem v rámci své profese
absolvovala. Obě lektory byly naprosto úžasné, o tématu hovoří s přehledem a
jsou znát jejich hluboké znalosti problematiky a zkušenosti z praxe.“, Bc. Kamila
Kuchařová, Město Lysá nad Labem
„Výborný kurz plný praktických informací, přesáhl má očekávání. Informace o
problematice byly podány jasně a srozumitelně.“, Bc. Olga Švrčulová, Městská
část Praha 20
Oba kurzy jsou akreditované a splňují požadavky na další vzdělávání sociálních
pracovníků a pracovníků v sociálních službách dle zákona č. 108 / 2006 Sb.
Zaujaly vás zpětné vazby a máte zájem o účast na našich kurzech? Využijte
dalšího termínu konání kurzu, tentokrát k Řešení předluženosti osob v teorii i
praxi v termínu 8. – 9. října 2013. Kurz je určený pracovníkům, kteří se ve své
praxi s problematikou zadlužení často setkávají a potřebují si utřídit znalosti a
procvičit praktické dovednosti při práci s klienty v oblasti dluhů. Vzhledem ke
zkrácené časové dotaci je vhodné, aby účastníci měli základní orientaci v
jednotlivých tématech a právních pojmech.
Koná se na adrese naší organizace, vždy od 9,30 do 17,00 hod.
Informace o kurzech a dalších placených službách naleznete:
http://www.rubikoncentrum.cz/vzdelavani-reseni-zadluzenosti.php
Pro bližší informace a přihlášky kontaktujte:
Hana Kramlová, kramlova@rubikoncentrum.cz, tel.: +420 296 180 297, mobil
+420 730 158 873

Věříme, že se vám i toto letní vydání RUBIKONOVIN líbilo. Přejeme vám hodně
úspěchů v práci i v soukromém životě a těšíme se na osobní setkání s vámi.

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

