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ROZHOVOR
DOTKNOUT SE ZRANĚNÍ
Již 20 let vytváříme programy
směřující ke snížení recidivy,
tím šetříme prostředky
daňových poplatníků
a přispíváme k bezpečí
ve společnosti
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Vážení a milí spolupracovníci, kolegové a příznivci!
Úvodní rozhovor říjnového čísla Vám představí dalšího z našich kolegů, který poznal situaci lidí s trestní minulostí z obou stránek. Věříme, že silný příběh jeho
života Vás zasáhne stejně, jako zasáhl nás. Dále se s námi podíváte do Chebu a Kutné Hory a přesvědčíte se, že nejen v Ústí nad Labem má pražské RUBIKON
Centrum své „filiálky“. Také Vás ujistíme, že děláme všechno proto, abychom měli zdroje pro poskytování našich služeb i v budoucnu. Ale hlavně Vás pozveme
na karnevalovou veselici, na níž byste možná naši vysoce seriózní organizaci ani nečekali. Nenechte si ujít Sametové posvícení!

RUBIKON Centrum  Korunní 101, 130 00 Praha 3  +420 739 470 408
info@rubikoncentrum.cz  www.rubikoncentrum.cz

Příjemné čtení!

RoZHovoR: doTKNoUT SE ZRANĚNÍ
Milan Sztojka je nejen reintegračním mentorem RUBIKON Centra, ale také naším klientem
a především člověkem se zajímavým a pohnutým osudem.
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Řekněte nám prosím nejdříve něco o sobě.
Narodil jsem se v rodině olašských Romů
a v rámci komunity jsem byl vychováván podle
našich velice starých tradic. Přesto, že jsme žili
podle těchto tradic a doma mluvili pouze romsky, rodiče kladli velký důraz na vzdělání nás dětí.
Po ukončení střední školy a návratu z vojny jsem
žil spořádaným životem až do roku 1992, kdy
jsem se seznámil se skupinou lidí, kteří se v divoké
porevoluční době dopouštěli rozsáhlých hospodářských podvodů. V té době jsem se začínal měnit já i můj život, který byl naplněn organizovanou
trestnou činností. Můj způsob života mě nakonec
dovedl do vězení. Byl jsem odsouzen za podvody
a vraždu k trestu dvaceti roků odnětí svobody.

Jaká to pro Vás byla zkušenost?
Pochopit a sžít se s vězeňskou subkulturou bylo pro
mě velice těžké. Octl jsem se zde ve třiceti třech letech a na dvacet let. Tak jako převážná většina odsouzených, i já jsem nejprve za katrem unikal před
tím, abych si plně přiznal, jak šílený život jsem žil
a čeho jsem se dopustil. Jednoho dne však jakoby
někdo otevřel víko od sudu, kde byly ukryty všechny strašné skutky, kterých jsem se dopustil. Nešlo již
utíkat sám před sebou. V mém nitru se probudily nesnesitelné výčitky svědomí a upadl jsem do těžkých

depresí. Psychologická a psychiatrická léčba mi nepomáhaly a čím dál tím více jsem přemýšlel nad sebevraždou. Pak jsem se náhodou setkal s vězeňskou kaplankou, která rychle rozpoznala pravou podstatu mých
potíží a začala se mi intenzivně věnovat, přiváděla mě
k víře v Boha. Díky tomu jsem prožíval určité odpuštění
a získával chuť jít životem dál, i když nemohu změnit
skutečnosti, které se v něm staly.

Byla to tedy víra, co Vás zachránilo?
Právě víra v Boha mi dávala naději a sílu vše zvládat.
Při mém dlouhodobém pobytu za mřížemi v nejtěžších věznicích jsem nacházel naplnění a smysl života
také ve vzdělávání a studiu. Ve vězení jsem vystudoval gymnázium a pokračoval dále ve studiu na Katolické teologické fakultě UK, kde mě nyní čekají již
poslední státnice.
Z vězení jsem byl podmíněně propuštěn po patnácti
letech 1. 11. 2012. Přestože jsem měl určitý kontakt se
světem za bránou věznice, protože mi bylo umožňováno formou přerušení trestu opouštět věznici na 1–2
dny, abych jezdil na konzultace a zkoušky na fakultu
do Prahy, na svobodě to pro mě bylo po tolika letech
nepředstavitelně těžké. Bez obrovské podpory rodiny
a mnoha přátel bych těžko vše zvládal.

Kdy a jak jste se setkal s RUBIKON Centrem?
S RUBIKON Centrem jsem se dostal poprvé do kontaktu letošní rok prostřednictvím neziskové organizace
Mezinárodní vězeňské společenství. Absolvoval jsem
úvodní schůzku a byl zařazen do pracovního poraden-
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ství. Později se ke mně dostala informace, že RUBIKON
Centrum hledá lidi s trestní minulostí, kteří by chtěli dělat mentory. Přihlásil jsem se a na školení pro budoucí
mentory jsem byl mile překvapen komplexností poskytovaných služeb RUBIKON Centra. Také jsem poznával,
že lidé z této organizace jsou odborníci a profesionálové, skutečně mají nejen informace o cílové skupině,
se kterou pracují, ale především také bohaté konkrétní
dlouholeté zkušenosti, na kterých mohou stavět.

Co pro Vás práce mentora znamená?
Pro mě má práce mentora velký význam, dává hlubší
smysl mému životu. Jak jsem již uvedl, nemohu změnit to, co se v mém životě událo. Pokud však posloužím
někomu, aby se nedostal na smutnou a beznadějnou
cestu, kterou jsem šel já, mám z toho radost.

RoZHovoR: doTKNoUT SE ZRANĚNÍ
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Pomáhá Vám v mentoringu Vaše předchozí
zkušenost?
Při práci s klienty často vycházím ze svých
osobních prožitých zkušeností. Vím, jaké jsou
pocity při jednání na úřadech po propuštění
z výkonu trestu. Znám z vězení mnoho velice
smutných osudů lidí, kteří vyrůstali v dětských
domovech a nápravných zařízeních pro mladistvé. Tito lidé prožívali nepředstavitelnou
citovou deprivaci a často se jim hodně ubližovalo. Mentor může vytvořit s klientem neformální vztah, přiblížit se k němu, dotknout se
jeho zranění a psychicky jej podpořit. V součas-

né době pracuji s klienty, kteří potřebují psychickou
podporu, doprovázím je na úřady, řeším s nimi bydlení a jejich dluhy.
Zatím jsem se klientům nesvěřoval, že mám sám
zkušenost s vězením, nebylo to potřeba. Učinil bych
tak, pokud by si někdo příliš zakládal na tom, že byl
ve vězení. Pak bych mu ve správný čas sdělil, že tuto
smutnou zkušenost mám také, ale nechlubím se tím.

S jakými obtížemi se při práci s klienty setkáváte?
Například můj poslední zážitek z mentoringu není
příliš veselý. Klient se musel dostavit do Náchoda na
OSSZ, kde se rozhodovalo o přiznání důchodu na návrh ošetřující lékařky. Problém byl, že klient neměl
peníze na cestu z Prahy do Náchoda, kde má hlášený
trvalý pobyt na městském úřadu. Dlouhodobě však
žije v Praze. Nakonec si půjčil peníze od sestry a do
Náchoda přijel. Byl jsem přítomen jednání komise,
která návrh na přiznání důchodu zamítla během několika minut. Klient se dotázal, zda mu rozhodnutí
nemohli poslat poštou, bylo mu však odpovězeno
necitlivě a následně jsem musel klienta uklidňovat
a úřednici dát najevo, ať raději nereaguje na jeho
otázky. Klient k tomu prožíval značné bolesti, několik
dní předtím mu vytrhali všechny zuby, protože měl
zánětlivé ložisko. Bylo mi ze všeho velice smutně.

Věřím, že Vaše práce má i radostnější stránky…
Jistě, práce mentora samozřejmě nepřináší pouze
smutné a negativní zážitky. Dříve, než jsem se setkal se svým prvním klientem, byl jsem informován
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o tom, že tento klient téměř nehovoří. Ne, že by nemohl, ale prostě nechce. Říkal jsem si, že to bude nepochybně velice zajímavý člověk. Lidé dnešní doby
neustále mluví a mluví a najednou někdo, kdo je
jiný. Velice jsem se na naše setkání těšil. A skutečně se potvrdila pověst, která klienta předcházela.
Nemluvil. Došlo mi, že budu muset nalézt způsob,
jak tohoto člověka rozhovořit, pokud mu mám jako
mentor pomoci. Při našich schůzkách a telefonátech
jsem se snažil zjistit, jaké má záliby, aby se sám rozpovídal o tom, co ho nejvíce baví. Zjistil jsem, že tou
největší zálibou je pro něj malování obrazů. Začal mi
vyprávět, jak se od dětství věnoval malování a dokonce se učil u jednoho akademického malíře. Často spolu o malířích a obrazech hovoříme, klient mě
v tomto směru velice obohacuje.
Děkuji Vám za Vaši otevřenost a zajímavý životní
příběh.

RUBIKoN CENTRUM NA SAMETovÉM
PoSvÍCENÍ!

jevy a nastavení stávajícího systému. Karneval již třetím rokem pořádá Iniciativa FÓR_UM.
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Letos jsme se rozhodli netradičním způsobem
oslavit 25. výročí Sametové revoluce a zároveň
poukázat na problematiku zaměstnávání osob
s trestní minulostí a na překážky, kterým musí
lidé po opuštění výkonu trestu odnětí svobody
čelit. Pracovníci RUBIKON Centra se proto
17. listopadu v Praze připojí ke karnevalovému průvodu Sametové posvícení, plnému
masek v nadživotní velikosti, alegorických
vozů a hudby.
Naším cílem je šířit povědomí o existenci této
skupiny osob, jejíž šance uspět na legálním trhu
práce jsou značně sníženy. Právě zaměstnání
považujeme za klíčovou podmínku úspěšné
integrace do plnohodnotného pracovního
i společenského života. S využitím alegorických
výjevů a symboliky masek a kostýmů chceme toto
poměrně „těžké“ téma poněkud odlehčit.
Již od září pilně připravujeme kostýmy a kašírované masky, do jejichž výroby se s nasazením zapojily
i naše děti.
Průvod začíná ve 14 hodin a jeho trasa povede
z Můstku přes Národní třídu a Smetanovo nábřeží na náměstí Jana Palacha, kde proběhne
defilé. Do kroku nám bude hrát a zpívat příležitostná kapela, složená ze zaměstnanců a příznivců RUBIKON Centra. Naše téma tak bude hlásat do světa
i hudební motto, které vzniklo (s laskavým souhlasem autorů) úpravou známé pohádkové písničky.
Pod vedením našeho hudebně nadaného kolegy
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a klienta Martina jsme píseň nahráli a nazpívali ve studiu AV record (www.avrecord.cz).
Jako upoutávku na akci ji spolu s pozvánkou můžete najít na následujícím odkazu:
http://www.rubikoncentrum.cz/pozvanka.html
Budeme rádi, pokud se k nám v průvodu připojíte! Čím
více nás bude, tím více budeme slyšet a tím větších
změn můžeme dosáhnout!

Něco málo o Sametovém
posvícení
Sametové posvícení je satirický karnevalový průvod
občanských iniciativ a spolků, které prostřednictvím
satirického žánru využívajícího důvtipu, karikatury
a ironie zviditelňují a kriticky reflektují společenské

Zakladatelky Iniciativy FÓR_UM se pro tento nápad nadchly ve švýcarské Basileji a již tři roky se jim ho daří
realizovat v podmínkách České republiky. Pro karneval si namísto masopustního času vybraly den pádu
komunistického režimu a vstupu české země do svobody, 17. listopad, neboť tento den svým charakterem
nabízí dokonalé podmínky pro společenskou reflexi
a zamyšlení se nad tím, v čem a jak tady u nás žijeme.
Iniciátorky tak namísto pouhého nostalgického kladení věnců nebo často agresivních demonstrací extremistů chtějí (nejen) Pražanům nabídnout způsob,
jak nabytou svobodu oslavit kultivovanou a radostnou formou, která ji navíc i kriticky reflektuje.
Letos se do průvodu zapojí třináct občanských iniciativ,
mezi nimiž bude možné potkat např. organizace Člověk v tísni, Greenpeace, Maidan.cz, Nadační fond proti
korupci, Síť mateřských center a mnoho dalších. Organizátoři počítají s celkem asi 250 maskami, takže se
rozhodně bude na co dívat!
Více na http://www.sametoveposviceni.cz/
Účast RUBIKON Centra v karnevalovém průvodu Sametové posvícení je hrazena z projektu Dejme druhou šanci, který je podpořen
grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.
www.fondnno.cz , www.eeagrants.cz

TÝdEN vE ZNAMENÍ FUNdRAISINGU
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Problematika získávání zdrojů, neodlučitelně
propojená s komunikací a budováním vztahů
s těmi, kdo je mohou poskytnout, je vysoce
aktuální téma. I ve slovníku pracovníků RUBIKON Centra zdomácněly zkratky „ef-ár“ a „pí-ár“. V současné době je používáme stále častěji
a máme pro to pádný důvod. Vzhledem k mezeře mezi výzvami Evropského sociálního fondu,
který zatím zůstává naším nejdůležitějším donátorem, nám na rok 2015 chybí 1 300 000 korun
k tomu, abychom mohli naše služby realizovat
v nezměněné podobě.

jako celek. Tedy nejen z hlediska plnění plánovaných
indikátorů, ale také jako příležitost k získávání zdrojů
pro udržitelnost a zviditelnění služeb RUBIKON Centra.
Jaký ohlas vzbudil tento kurz u účastníků?
„Kurz byl velmi přínosný, úderný, načasovaný.“
„Bylo to naprosto nabíjející, inspirativní.“
Vzdělávací a rozvojové aktivity byly realizovány v rámci
projektu Vzděláváním ke kvalitě služeb RUBIKON Centra
(reg. č. CZ.2.17/2.1.00/36077) spolufinancovaného prostředky ESF prostřednictvím Operačního programu Praha
Adaptabilita a rozpočtu Hlavního města Prahy.

Není tedy divu, že téma fundraisingu rezonovalo nejen celoorganizační poradou RUBIKON Centra v úterý 21. října, ale i celým zbytkem následujícího týdne.

Nová perspektiva
projektového řízení
Projekt Vzděláváním ke kvalitě služeb RUBIKON
Centra v průběhu roku 2014 nepřispívá „pouze“ ke
zvyšování profesních dovedností našich pracovníků. Jeho velkým pozitivem je podpora fundraisingových aktivit, které jsou životně důležité pro existenci každé neziskové organizace.
Ve středu 22. října se tak projektoví manažeři a asistenti zúčastnili velmi intenzivního kurzu projektového řízení, který jim umožnil získat nový pohled
na vedení a hodnocení projektů. Naučili se používat
projektový business model a vnímat každý projekt
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Nové možnosti
fundraisingu
Na kurz projektového řízení plynule navázalo výjezdní
zasedání zaměstnanců RUBIKON Centra, a to jak časově, tak i tematicky.
Hned 23. a 24. října se v rámci projektu Dejme druhou
šanci konal dvoudenní workshop na téma ukotvení
firemního a individuálního fundraisingu naší organizace. Nadace Vodafone Česká republika na tuto akci
poskytla nadační příspěvek ve výši 19 000 Kč a dva své
firemní dobrovolníky – Barboru Hurtovou a Martina

Nováka. Oba se podíleli na přípravě koncepce a Martin
pak celý workshop facilitoval. Pod jeho vedením mohlo
15 pracovníků RUBIKON Centra v příjemném prostředí Mlýna Brejlov u Týnce nad Sázavou zapomenout na
běžné pracovní povinnosti a soustředit se na budování
pro nás zatím trochu nezvyklého přístupu k získávání
zdrojů na zajištění našich služeb.
Výstupem práce týmu složeného z pracovních poradců, projektových manažerů, vedoucích služeb i členů
řízení je podrobně zpracovaný akční plán fundraisingových aktivit organizace, včetně dílčích úkolů pro jednotlivé zaměstnance.
Projekt Dejme druhou šanci je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.
www.fondnno.cz, www.eeagrants.cz

RUBIKoN CENTRUM v REGIoNECH
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Nový začátek a nová
kancelář v Chebu
Dne 2. 10. 2014 proběhlo slavnostní zahájení
provozu nových kancelářských prostor pobočky
RUBIKON Centra v Chebu. Zřídit kancelář v dalším z regionů, kde poskytujeme naše služby,
nám umožnil projekt Nový začátek. Události se
zúčastnilo celkem 14 pozvaných hostů, mezi nimiž nechyběl senátor Miroslav Nenutil, náměstek hejtmana Karlovarského kraje Petr Navrátil,
zástupci Probační a mediační služby ČR, odboru
sociálních věcí MěÚ Cheb i neziskového sektoru
a redaktorka z Chebského deníku.
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a minimálně 15 kandidátů umístit na trh práce a zlepšit
tak jejich celkovou životní situaci.
Projekt Nový začátek (reg. č. CZ.1.04/2.1.01/D8.00076), je
spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Hlavním cílem akce bylo dostat se více do povědomí
klíčových partnerů v regionu v oblasti sociálních služeb, kteří pracují s naší cílovou skupinou, navázat na
stávající úspěšnou praxi a představit naše plány do budoucna. Během neformální diskuse jsme např. dostali
pozvánku na pravidelná setkání Regionálního partnerství v Chebu a získali tak možnost zapojit se více do
programů prevence kriminality v okrese Cheb. Hosté se
také zajímali o konkrétní spolupracující zaměstnavatele v regionu, o spolupráci pracovních poradců s věznicemi, o kapacitu pobočky Cheb apod.
V rámci projektu Nový začátek bychom rádi nabídli
pracovní poradenství minimálně 60 klientům z Karlovarského kraje, kteří budou motivovaní k dlouhodobější spolupráci. Dále plánujeme zapojit 25 účastníků
do Motivačního programu Získej zaměstnání, 12 kandidátů pozvat na Pohovory nanečisto a poskytnout
6 rekvalifikací.
Nyní máme před sebou ještě rok na to, abychom se
přesvědčili, že pracovní poradenství pro klienty s trestní minulostí je v Chebu žádaná a hlavně užitečná služba. Věříme, že se nám podaří naplnit naše očekávání

RUBIKoN CENTRUM v REGIoNECH
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Veletrh sociálních
služeb také v Kutné
Hoře
Tak jako v září v Ústí nad Labem, i v Kutné Hoře
využilo RUBIKON Centrum příležitost představit
se účastníkům Veletrhu sociálních služeb a souvisejících služeb. Již 3. ročník této zajímavé akce
se konal 7.–9. října 2014 v prostorách Spolkového domu. Návštěvníci veletrhu se mohli blíže seznámit se službami pro seniory, osoby se zdravotním a jiným postižením, rodiny s dětmi a osoby
ohrožené sociálním vyloučením a krizí.
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Naši organizaci svou účastí podpořil také personální ředitel společnosti ČKD Kutná Hora pan Jiří Skýva, který
je jedním z prvních spolupracujících zaměstnavatelů
RUBIKON Centra v Kutnohorském regionu.
Po celou dobu konání veletrhu probíhal zajímavý doprovodný program, kupříkladu divadelní vystoupení
klientů s mentálním postižením, přednáška renomovaného cestovatele nebo vystoupení mladého talentovaného akordeonisty.

Uprostřed širokého spektra organizací, které poskytují
sociální a související služby nejen v Kutné Hoře, vynikalo RUBIKON Centrum jako jediná organizace specializovaná na péči o občany se záznamem v rejstříku trestů.
Se zástupci organizací měli návštěvníci možnost přímo
konzultovat své dotazy a řada z nich projevila zájem
získat více informací také o službách RUBIKON Centra.

Účast RUBIKON Centra na veletrhu probíhala v rámci projektu Se záznamem do práce (reg. č.
CZ.1.04/3.3.05/96.00108), který je spolufinancován
z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu
Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

RUBIKON Centrum  Korunní 101, 130 00 Praha 3  +420 739 470 408
info@rubikoncentrum.cz  www.rubikoncentrum.cz

vZdĚLÁvÁNÍ A PLACENÉ SLUŽBY
V měsíci říjnu naši výzvu „Vzdělávejte se
s námi!“ opět využila řada kolegů z neziskového sektoru i státní správy.

kazuistiky a prezentace. Vše bylo výborně propracované
a připravené. Lektorky ochotné ke komunikaci a velmi
příjemné. Více takových kurzů .“

Akreditovaný kurz „Řešení finanční situace předlužených osob
v teorii i praxi“ se uskutečnil:

Lenka Michková, Šance pro tebe, Chrudim: „Líbilo se
mi propojení teorie a praxe, informace o novinkách NOZ.
Překvapilo mě pozitivně vyzdvihování hlavních, důležitých informací, které použijeme v praxi.“

09
5.–7. 11. 2014 v Kolíně
akreditované kurzy Řešení finanční situace zadlužených osob – úvod do problematiky a Řešení finanční situace předlužených osob v praxi pro poradce
sociálních služeb NNO a MěÚ, v rámci projektu prevence kriminality „Kolín – Dluhové poradenství“

8.–9. 10. 2014 v Karlových Varech
pro pracovníky občanského sdružení FOKUS
– sdružení pro péči o duševně nemocné

13. 11. 2014 v Kladně
akreditovaný kurz Řešení finanční situace zadlužených osob – úvod do problematiky pro pracovníky
terapeutické komunity pro léčbu závislostí Zařízení sociální intervence Kladno

8.–9. 10. 2014 v RUBIKON Centru v Praze
pro veřejnost – účastníky z neziskových organizací, státní správy, vazební věznice, městských částí
a měst

19.–20. 11. 2014 v RUBIKON Centru v Praze
otevřený akreditovaný kurz pro veřejnost Řešení finanční situace předlužených osob v teorii i praxi
(kapacita kurzu naplněna)

15.–16. 10. 2014 v Chrudimi
pro pracovníky NNO Šance pro Tebe

Pokud Vás zaujala nabídka kurzů, které realizuje
naše organizace, neváhejte nás oslovit. Umíme
připravit i školení podle Vašich potřeb, maximálně
ušité na míru právě Vám.

Z hodnocení účastníků těchto vzdělávacích
akcí vybíráme:
Markéta Benešová, FOKUS Karlovy Vary: „Kurz byl
velmi přínosný pro mou praxi. Mám mnohem více
jasno v tématech, která se na kurzu probírala, budu
pro své klienty přínosnější v dluhové problematice.
Velká ochota přednášejících vše dobře a pochopitelně
vysvětlit. Mile mě překvapila nabídka další spolupráce
s lektorkami ohledně poradenství.“
Alena Pecharová, Vazební věznice Praha Ruzyně: „Konečně školení, které mělo smysl. Výborné byly ukázky

Foto ze školení pro FOKUS – sdružení pro péči o duševně nemocné

Kalendář akcí v listopadu:
4. 11. 2014 v Dubí
akreditovaný kurz Řešení finanční situace zadlužených osob – úvod do problematiky pro pracovníky
Městského úřadu Dubí

Veškeré informace o vzdělávání a placených službách
naleznete na:
http://rubikoncentrum.cz/vzdelavejte-se-s-nami.php
Hana Kramlová
kramlova@rubikoncentrum.cz
tel.: +420 730 158 873

