
 

 

Vězni v Horním Slavkově měli poprvé možnost si vyzkoušet pracovní pohovory 
 
 
Deset odsouzených z věznice Horní Slavkov se zúčastnilo akce s názvem Pohovory nanečisto, kterou 21. března přímo 
ve věznici uspořádala nezisková organizace RUBIKON Centrum. Vězni si mohli vyzkoušet přijímací řízení u třech 
zaměstnavatelů. Mnozí absolvovali pracovní pohovor vůbec poprvé. Všichni kandidáti pak poprvé mohli otevřeně 
mluvit před potenciálními zaměstnavateli o své trestní minulosti.  
 
Simulované pracovní pohovory mají formu „rychloseznamky“, kdy se po 15 minutách vždy kandidáti u zaměstnavatelů 
vystřídají. RUBIKON Centrum Pohovory nanečisto pořádá pro své klienty pravidelně, poprvé se ale uskutečnily přímo 
ve věznici. Jen za rok 2017 se Pohovorů nanečisto zúčastnilo 60 klientů a 25 zaměstnavatelů.  
 
Cílem akce je, aby si kandidáti natrénovali, jak mluvit o sobě i o své trestní minulosti. Personalisté jim také dávají 
zpětnou vazbu, která je pro ně velmi přínosná. Získané zkušenosti pak mohou uplatnit při reálném pohovoru poté, co 
opustí brány věznice.  
 
„Pro odsouzené to byl velmi intenzivní zážitek, ze kterého mohou čerpat zkušenosti při návratu na svobodu, roste pak 
jejich motivace zapojit se i do dalších aktivit na svobodě – například do spolupráce s pracovním a dluhovým 
poradcem,“ říká vedoucí RUBIKON Centra pro Karlovarský kraj Milan Roháč.   
 
Jak potvrzují sami vězni, akce jim pomohla nebát se se zaměstnavateli mluvit o své trestní minulosti.  „Dokázali jsme 
díky Pohovorům nanečisto otevřeně sdělit zaměstnavatelům své problémy v souvislosti s trestnou činností, které by 
mohly mít vliv na získání zaměstnání a zároveň své představy o budoucím uplatnění na trhu práce. Nikdo nás do ničeho 
nenutil, vysvětlili nám před zahájením průběh Pohovorů nanečisto a následně již bylo na nás samotných, jak se 
dokážeme představit zaměstnavatelům,“ shrnul jeden z odsouzených.  
 
Někteří vězni zaujali zaměstnavatele natolik, že od nich získali skutečnou nabídku práce, i když to není primárně cílem 
této akce. 
 
„I pro zaměstnavatele je to velmi zajímavá zkušenost. Reálně vidí, z jakého prostředí se odsouzení vrací na svobodu a 
mohou se tak lépe vcítit do role člověka, který opouští brány vězení a začíná znovu na svobodě,“ dodává Milan Roháč 
z RUBIKON Centra. 
 
RUBIKON Centrum je nestátní nezisková organizace, která od roku 1994 pomáhá lidem překročit svou trestní minulost 
a vytváří programy směřující ke snižování recidivy. Podporuje je na jejich cestě zpátky do společnosti – v získání a 
udržení práce, v řešení dluhů a odpovědnosti vůči sobě, rodině i okolí. Od 2012 pomohla více než 800 klientům získat 
legální zaměstnání, 70 % z nich v zaměstnání setrvalo po zkušební době. Organizace spolupracuje s téměř 400 
zaměstnavateli, z nichž 120 zaměstnává klienty RUBIKON Centra. Více na www.rubikoncentrum.cz. 
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