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I. O RUBIKON Centru

Vážení přátelé, spolupracovníci a kolegové,

dovoluji si Vám předložit výroční zprávu naší organizace za rok 2017.

V  loňském roce jsme se zaměřili na další vylepšení komunikace směrem k veřejnosti. 
S nadšením jsme se pustili do redesignu našich webových stránek. Výsledkem něko-
likaměsíční usilovné práce je moderní facelift, který, jak doufáme, přispěje k lepší pre-
zentaci naší práce. Věříme, že se nová podoba stránek líbí nejenom nám, ale i Vám všem, 
kteří web RUBIKON Centra využíváte. 

Pokračovali jsme i v našem úsilí o to, aby téma pomoci lidem s trestní minulostí bylo 
více vidět i slyšet ve veřejném prostoru. To se nám povedlo díky kampani „Nesedím, 
pracuji“. S  osvětou tématu už druhým rokem pomáhal také projekt Yellow Ribbon 
Run, do kterého se zapojilo již na 400 běžců, což je výrazný posun proti třem desítkám 
v pilotním ročníku 2016. 

Velkou novinkou roku 2017 je otevření Komunitního centra a zahrady Kotlaska. Ta se 
za svůj krátký život stala vyhledávaným místem, kde se daří propojovat lidi s rozdílnými 
životními příběhy a tím přispívat k překonávání předsudků ve společnosti.

Úspěšně jsme dokončili více než roční proces revize naší strategie a sjednotili jsme se 
na hlavních směrech, kterými se RUBIKON Centrum bude v budoucnu ubírat. Naší nej-
silnější stránkou byla a je schopnost přinášet do české trestní justice inovativní řešení 
„ušitá na míru“ a často inspirovaná prověřenými modely ze zahraničí. V dalších letech 
bychom rádi sjednotili síly s klíčovými organizacemi nevládního sektoru v oblasti inte-
grace lidí s trestní minulostí a získali tak větší sílu pro další vyjednávání s orgány státní 
správy. Věříme, že nazrál čas na společný postup a na prosazení tolik potřebných sys-
témových změn. Těšíme se na novou kvalitu partnerství a vzájemnou spolupráci. 

Na závěr roku dostalo RUBIKON Centrum krásný dárek. V obrovské konkurenci jsme byli 
spolu s dalšími 8 organizacemi vybráni do prvního ročníku prestižní Impact Academy, 
která je součástí iniciativy organizace Ashoka Česká republika. Jde o intenzivní transfor-
mačně vzdělávací program určený především organizacím občanské společnosti, soci-
álním podnikům a zástupcům donorů, jejichž motivací je dosáhnout co největšího pozi-
tivního dopadu na svou cílovou skupinu. Jsme velmi rádi, že toho můžeme být součástí!

3



I. O RUBIKON Centru

A to nejdůležitější na závěr: po vynuceném útlumu se opět naplno rozjely naše služby 
pro klienty. V loňském roce jsme tak mohli nabídnout podporu více než dvěma tisícům 
klientů, tedy dvojnásobnému počtu než v roce 2016. O skvělých výsledcích služeb RU-
BIKON Centra se dočtete na dalších stránkách této výroční zprávy.

Děkuji Vám, že nám pomáháte uskutečňovat naše poslání – každému klientovi, 
který stojí o změnu, dát šanci a naději!

S úctou,

Mgr. Dagmar Doubravová 
ředitelka RUBIKON Centra
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II. Naše služby

Vážení přátelé a milí příznivci RUBIKON Centra,

při příležitosti tvorby výroční zprávy, kterou právě čtete, jsme měli jako každoročně 
možnost ohlédnout se za předešlým rokem a bilancovat, kam jsme se v jeho průběhu 
dostali, co se podařilo a kam bychom rádi šli dál. Dovolte mi rok 2017 shrnout v násle-
dujících řádcích.

Počet klientů za rok překonal hranici 2000 osob

V týmu téměř 20 pracovních a dluhových poradců a více než 80 externistů, zejména 
romských mentorů, jsme v roce 2017 poskytli podporu více než 2000 klientů. Zhruba 
s 1500 osobami jsme pracovali na svobodě a s 500 ve věznici. Na určitý čas jsme se stali 
součástí jejich životů a měli možnost je podpořit v cestě k novému začátku a životní 
změně. Práce s klienty je pro nás stále nejcennějším zdrojem zkušeností, díky ní vidíme 
život v  širších perspektivách, získáváme pokoru, přesvědčujeme se o  významu lidské 
vůle a síle odhodlání postavit se překážkám v nelehké životní situaci. Naši klienti zpra-
vidla současně řeší několik potíží, které vznikly v souvislosti s jejich předešlým stylem 
života, neuváženými rozhodnutími i  nepříznivými podmínkami, z  nichž pocházejí. Ve 
svém životě často ublížili řadě lidí, včetně svých nejbližších. Radost nám dělá každý z kli-
entů, který se situaci postaví čelem a svou novou životní šanci využije.

Kotlaska otevřela nové možnosti pro práci s komunitou a restorativní aktivity

Novinkou roku 2017 je otevření Komunitního centra a zahrady Kotlaska, které se stalo 
druhou základnou naší činnosti v Praze. „Kotlaska“ a její rozlehlá zahrada otevřela nové 
možnosti pro práci s klienty – rozšířili jsme naše kapacity pro poskytování poradenství, 
ale také získali potřebný prostor a příležitost zvýšit počet tréninkových míst pro klienty, 
kteří před vstupem na běžný trh práce potřebují získat pracovní zkušenosti. Kotlaska se 
stala vyhledávaným místem i pro veřejnost. Obyvatelé Prahy 8 ale i dalších pražských 
lokalit využili naši pozvánku přijmout Kotlasku jako místo odpočinku, komunitního za-
hradničení a rozvoje prostřednictvím řady workshopů, kulturních a osvětových aktivit, 
které zde pořádáme. Centrum Kotlaska se stalo prostorem pro praktickou realizaci res-
torativní justice a líhní nápadů, jak podporovat sounáležitost mezi lidmi s rozdílnou ži-
votní zkušeností a sociálním statusem. 

Naše služby jsou živý organismus – mění se a reagují na vnější prostředí

Při práci s klienty a nastavení našich služeb se snažíme reagovat na nové impulzy a sku-
tečnosti. V roce 2017 mezi ně rozhodně patřila situace na trhu práce. Zaznamenali jsme 
rostoucí zájem a ochotu zaměstnavatelů o kandidáty z řad lidí se záznamem v Rejstří-
ku trestů. Záznam v  trestním rejstříku v  současné situaci není tak zásadní překážkou, 
jako tomu bylo v předešlých letech. Zaměstnavatelé hledají cesty, jak se stát atraktivní 
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II. Naše služby

pro nové skupiny potenciálních zaměstnanců, včetně skupiny trestaných osob. Navázali 
jsme spolupráci s firmami, které k nabídce zaměstnání připojili i možnost ubytování. Díky 
tomu jsme mohli v rámci nového projektu Burzy práce, který jsme zahájili na podzim 
roku 2017, nabídnout zaměstnání a ubytování více než 200 klientů, kteří se připravují 
na propuštění. Klienti tak získávají bezprostředně po výstupu z vězení základní zázemí, 
a tím i možnost v relativně stabilizovaném výchozím bodě zahájit novou životní etapu.

Další novinkou je rozšíření našich služeb o poradenství pro rodiny a blízké vězněných 
osob, pro jejichž poskytování je určeno právě Komunitní centrum a zahrada Kotlaska. 

Zajímá nás dopad našich služeb 

Naši práci se dlouhodobě snažíme reflektovat z pohledu měřitelných výsledků. Zajímá 
nás, jak jsme efektivní a jaký mají naše služby dopad na dosažení životní změny našich 
klientů. Dílčí měření efektivity jsme schopni dělat vlastními silami a Vy máte možnost se 
s nimi každoročně ve výročních zprávách a dalších informačních materiálech seznámit. 
Náš zájem o dopad služeb byl důvodem, proč jsme uvítali možnost zapojit se do unikát-
ního výzkumu Institutu pro kriminologii a sociální prevenci nazvaného Zaměstná-
ní jako faktor desistence (http://www.ok.cz/iksp/docs/441.pdf), jehož výsledky byly 
publikovány v roce 2017. Výzkum ukázal, že získání zaměstnání představuje významný 
faktor v úspěšné integraci – recidiva zkoumaného vzorku klientů RUBIKON Centra, kteří 
získali zaměstnání a  komplexní podporu v  řešení své finanční a  sociální situace, byla 
11,4 %, zatímco recidiva kontrolní skupiny, které tato podpora nebyla poskytnuta, byla 
více než 90 %, přičemž republikový průměr činí 70 %. 

Spolupracujeme s partnery a zaměřujeme se na systémová řešení 

Jsme si vědomi významu spolupráce s našimi partnery ze sféry sociální práce a justice. 
Ráda bych poděkovala všem, kteří s námi v roce 2017 „táhli za společný provaz“, a to 
nejen na úrovni řešení jednotlivých klientských případů, ale i při hledání cest, jak pře-
konat nedostatky a překážky, se kterými se v systému penitenciární a postpenitenciární 
péče setkáváme. Při naší práci jsme totiž každý den konfrontováni s realitou, kolik sys-
témových bariér klientům brání v jejich cestě ke změně. Přeji nám všem, abychom se 
v roce 2018 v této oblasti posunuli co nejvíce vpřed.

S úctou,

Mgr. Lenka Ouředníčková  
ředitelka služeb RUBIKON Centra
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II. Naše služby
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1. Program Alternativní tresty

Romský mentoring 

Cílem této služby je napomáhat k efektivnější práci s klienty z romské menšiny, kterým byl uložen výkon alternativního trestu nebo 
opatření, prostřednictvím motivace klientů, doprovázení a konstruktivního poradenství, poskytovaného romskými mentory. Jedná se 
o vyškolené laiky z řad romské minority, kteří působí jako prostředníci mezi klienty a justicí. Propojují klienty s poskytovateli odborných 
služeb v regionu. Romští mentoři jsou ve své činnosti skutečně úspěšní, zejména díky své schopnosti komunikovat s oběma stranami 
– s romskými klienty i se zástupci institucí. Jsou důležitým informačním kanálem, díky němuž klient získává informace o fungování 
státního (justičního, sociálního) systému a o svých možnostech, právech a povinnostech v rámci tohoto systému. Stejně tak pomáhají 
probačním úředníkům a dalším relevantním odborníkům orientovat se v romské komunitě, v myšlení, jednání, hodnotovém systému, 
vztazích jejích příslušníků.

Romský mentoring poskytuje RUBIKON Centrum kontinuálně od r. 2004. Za tu dobu vyškolilo 152 romských mentorů, kteří spolupra-
covali s více než 2400 klienty. Průměrná úspěšnost služby se v průběhu realizace dlouhodobě pohybuje nad 50 %. Romský mentoring 
výrazně zvyšuje úspěšnost výkonu alternativních trestů a přispívá tak ke zlepšení životní situaci klientů.

V roce 2017 bylo do realizace Romského mentoringu zapojeno celkem 16 středisek PMS v 7 krajích ČR (JHC, KVK, LBK, MSK, PAK, 
STC a ULK) s nimiž spolupracovalo 51 romských mentorů; 10 nových mentorů bylo v tomto roce vyškoleno. Do spolupráce s men-
tory bylo vytipováno celkem 281 klientů; 221 se jich podařilo kontaktovat, 206 jich pak dále spolupracovalo. U 125 klientů byl 
probačními pracovníky vyhodnocen měřitelný posun ve výkonu alternativního trestu a/nebo ve zlepšení jejich životní situace díky 
intervenci mentora.

„Jsou to lidé hlavně z minulosti, které známe a důvěřujeme jim. Kdykoliv za ním přijdu, pomůže mi. 
Zajímali se o nás, i když neměli žádný prospěch, a jen že chtěli pomáhat jen tak.“

Účastníci fokusní skupiny klientů v Děčíně

II. Naše služby
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Výběr ze statistických dat za rok 2017:

• Počet zapojených romských mentorů: 51
• Počet zapojených středisek PMS: 16 (v 7 krajích ČR)
• Počet klientů: 281
• Úspěšnost intervence: 61 %

Akreditované probační programy

V roce 2017 získalo RUBIKON Centrum akreditaci Ministerstva spravedlnosti ČR na dva programy: probační program pro mladistvé 
pachatele PUNKT rodina (Průšvihy, Už Nedělám, Kámo. Tečka.) a nově vytvořený probační program RUBIKON pro dospělé 
pachatele podmíněně propuštěné z výkonu trestu odnětí svobody. 

Program PUNKT rodina nebyl v r. 2017 realizován (z důvodů dlouhodobě klesajícího nápadu mladistvých pachatelů a nevyhovujícího 
způsobu financování programu v rámci dotačního programu Ministerstva spravedlnosti ČR).

Probační program RUBIKON

Probační program RUBIKON je koncipován jako program zaměřený na zvládnutí rizikových faktorů resocializace u podmíněně propuš-
těných osob. Program je postaven na intenzivní spolupráci s klientem bezprostředně po jeho propuštění, aby tak bylo zajištěno včasné 
podchycení rizikových faktorů zejména v oblastech zaměstnanosti, zadluženosti, převzetí odpovědnosti, sociálních vztahů a bydlení. 
Identifikace rizikových faktorů a podpora ve výše zmíněných oblastech probíhá prostřednictvím 3 modulů: 1. Sociální stabilizace, 
2. Podpora v zaměstnanosti, 3. Finance a zadluženost. Jedná se o individuální program, který kombinuje ambulantní (min. 
75 %) a terénní (max. 25 %) formu práce s klienty. Rozsah programu je 50 hodin poradenství (z toho osobní schůzky celkem 33 ho-
din, hodnotící schůzky 6 hodin a telefonické konzultace 11 hodin).

V roce 2017 byl probační program RUBIKON pilotně realizován pro zaměstnance šicí dílny ve Věznici Vinařice, kteří měli mož-
nost žádat o zapojení do programu spolu s žádostí o podmíněné propuštění. V březnu 2017 byl program uložen soudem 2 klientům 
jako přiměřená povinnost v rámci podmíněného propuštění. Jeden z klientů se osvědčil, druhý se vrátil zpět do vězení. 

Na pilotní realizaci probačního programu RUBIKON plánujeme navázat v  roce 2018; program bude určen pro klienty podmíněně 
propuštěné v rámci projektu PMS Křehká šance II. 

II. Naše služby
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2. Program Zadluženost

Dluhové poradenství 

Cílem služby je řešení zadluženosti klientů a jejich podpora k dlouhodobé finanční stabilizaci. 

Předmětem spolupráce s klientem je:

• motivace k řešení závazků
• mapování dluhů a sestavení soupisu závazků
• finanční plánování a rozpočet klienta, včetně rozvrhu 

splácení
• práva spotřebitele 
• rizikovost a nárůst dluhů
• komunikace s věřiteli – asistence při kontaktu s věřitelem
• postup dluhu v čase a fáze vymáhání
• exekuční a soudní řízení – práva a povinnosti klienta
• příprava na oddlužení v rámci Insolvenčního zákona

Dluhové poradenství jsme poskytovali klientům v  Praze, 
Ostravě, Chebu, Chodově, Sokolově, Kolíně a  Příbrami a  dále 
v některých spolupracujících věznicích.

Kurzy finanční gramotnosti a řešení zadluženosti 

Cílem kurzu je informovat klienty o problematice dluhů a jejich vzniku. Dále je seznamujeme se způsoby předcházení předluženosti, 
s prostředky mapování a řešení dluhů, s efektivním způsobem komunikace s věřiteli a právním rámcem exekucí. Snažíme se zvýšit 
znalosti a dovednosti potřebné pro řešení zadluženosti.

Součástí programu je také poskytnutí nástrojů pro odpovědné plánování osobních financí účastníků a návod na efektivní zacházení 
s osobním rozpočtem. Účastníci jsou vedeni k zamyšlení nad svými právy a povinnostmi, a to jak v případě zadlužení či obecně pla-
tebních povinností, tak v případě dalších rizikových situací, jako je například práce načerno.

Výběr ze statistických dat za rok 2017:

• 447 klientů s námi řešilo své dluhy na svobodě.
• Více než 70 % klientů získalo účinnou pomoc v exekučním řízení.
• 65 % klientů začalo alespoň částečně hradit běžné výživné, z toho 25 % hradí plně řádné a splácí dlužné výživné.
• 45 % hradí náhradu škody z trestné činnosti.

II. Naše služby
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Charakteristika situace našich klientů a jejich zadlužení

Typický klient dluhové poradny v r. 2017 byl muž (75 %), který byl při příchodu do poradny nezaměstnaný (53 %). Jeho dluhy byly ve 
výši 300–500 tis. (67 %). O svých dluzích neměl úplný přehled (75 %). Každý druhý až třetí klient potřeboval řešit svou situaci formou 
osobního bankrotu, ale více než polovina z nich nesplňovala podmínky pro podání návrhu na oddlužení. 

Na to, jak probíhá práce v naší dluhové poradně a jak o ní mluví naši klienti, se můžete podívat zde:
https://www.youtube.com/watch?v=bBRR6GX8t4M.

II. Naše služby
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3. Programy Zaměstnanost

Pracovní agentura RUBIKON 

Poskytuje služby pracovního a kariérního poradenství včetně sociální 
stabilizace a zprostředkování zaměstnání osobám s trestní minulostí. 
Naši kandidáti mohou získat reálný přehled o nabídce místních pra-
covních příležitostí, konzultovat zpracování životopisu a motivačních 
dopisů, připravit se na pracovní pohovor a naučit se prezentovat před 
zaměstnavatelem sami sebe i  svou trestní minulost. Kandidátům 
dále nabízíme odbornou asistenci při hledání práce a zprostředkování 
volných pracovních míst, můžeme je tedy doporučit k našim spolu-
pracujícím zaměstnavatelům.

Pracovní agentura RUBIKON zaměstnavatelům nabízí kvalifikovaný 
výběr vhodných kandidátů. Jedná se o úzkou spolupráci se zaměst-
navateli v  celém procesu od prověřování kandidátů a  přijímacích 
pohovorů až po podporu po nezbytně dlouhou dobu po nástupu do 
zaměstnání.

V roce 2017 jsme zaměstnali téměř 300 kandidátů s trestní minulostí. A ptali jsme se jich, jak jsou s tímto zaměstná-
ním spokojeni.

„Velmi, protože jsem to studoval a jednoduše to je moje poslání…“
Marek Spáčil, zahradník

„Mám radost ze stálého příjmu, mé dluhy se zmenšují.“
Jakub Lacina, řidič

„Velmi, protože jsem si nevěřil, ale RUBIKON mi opět vrátil chuť a smysl proč pracovat.“
Jan Prokopec, kuchař

„Především to je konec nejistoty – co bude zítra, co bude za týden. S nástupem do zaměstnání přišla finanční stabilita, klid 
a pohoda, která se velmi pozitivně odrazila v osobním a hlavně v rodinném životě.“

Petr Cyprián, operátor dispečinku

Stejně tak jsme se ptali na zkušenost s kandidáty z Pracovní agentury RUBIKON některých z našich 400 spolupracují-
cích zaměstnavatelů.

„Jsou to ambiciózní lidé. Vědí, co chtějí, a chtějí pracovat. To je úplně to nejhlavnější.“
Světla Ritterová, Tesco Stores ČR a.s.

II. Naše služby
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„Předčilo to moje očekávání, nečekala jsem, že tu lidé budou takto otevřeně mluvit o své trestní minulosti… My jsme obecně 
z tohoto vašeho projektu velmi nadšení… Na kandidáty z RUBIKON Centra, kteří se v naší firmě osvědčili, slyšíme samou chválu.“

Kateřina Marková, Compass Group

„Já bych řekla, že kandidátka z RUBIKONU se lišila od ostatních kandidátů entuziazmem a tou svou snahou opravdu pracovat. 
Bylo na ní opravdu vidět, že má zájem o práci a že ji chce dělat. A nebyly to jenom řeči z její strany, protože na té její práci to je 
vidět každý den, že je ráda, že tu práci u nás má. A je opravdu aktivní a snaží se, v takovém tom dobrém slova smyslu.“

Kamila Gvuzdová, dm drogerie markt s.r.o.

Výběr ze statistických dat za rok 2017:

• Z počtu 704 klientů, kteří se zapojili do pracovního poradenství i na svobodě, získalo zaměstnání 275 klientů (tj. 39 %).
• Každý 3. klient získal pracovní uplatnění.
• 63 % klientů setrvalo v zaměstnání i po zkušební době, v případě zaměstnání kandidáta přímo u spolupracujících 

zaměstnavatelů to bylo více než 70 %.
• Spolupracovalo s námi 400 zaměstnavatelů.

4. Vězeňské programy

Vězeňské programy jsou zaměřeny na komplexní přípravu klientů na propuštění. Jejich cílem je rozvíjet znalosti a dovednosti klientů 
potřebné pro úspěšné zvládnutí návratu na svobodu a na trh práce, včetně finanční stabilizace. 

Stejně jako v předchozích letech se i v roce 2017 dařilo pokračovat v úspěšné spolupráci s věznicemi. Jednalo se především o realizaci 
již osvědčených programů, zároveň však byly zahájeny nové programy, jako např. Burzy práce, a stávající programy byly dle potřeby 
aktualizovány.

V roce 2017 se nám podařilo zintenzivnit spolupráci s věznicemi a navýšit tak počet klientů. Během celého roku jsme pravidelně každý 
měsíc zasílali inzeráty volných pracovních pozic, které mohli odsouzení po propuštění využít. Celkem jsme v průběhu roku spolupraco-
vali s 31 věznicemi či jejich pobočkami v 7 krajích. Programy zaměřené na zaměstnanost a zadluženost probíhaly v 19 věznicích či 
jejich pobočkách a v jejich rámci prošlo našimi službami přes 500 osob. V posledním čtvrtletí jsme ve věznicích zahájili nový program 
pro odsouzené, tzv. Burzy práce, zaměřené na získání zaměstnání s bydlením bezprostředně po propuštění.

Aktivity ve věznicích

Program Zaměstnanost

• Úvodní besedy
• Burzy práce
• Motivační program ZZ (Získej Zaměstnání)
• Mobilní pracovní poradenství 
• Kurz Práce a dluhy

II. Naše služby
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Program Zadluženost

• Kurzy dluhové gramotnosti
• Mobilní dluhové poradenství
• Kurz Práce a dluhy

Úvodní besedy slouží k seznámení s RUBIKON Centrem a možnostmi 
spolupráce, stejně jako k motivaci odsouzených začít se připravovat 
na život na svobodě. Burzy práce jsou zaměřené na získání zaměst-
nání s bydlením bezprostředně po propuštění. Skupinové Motivační 
programy ZZ jsou zacíleny na rozvoj pozitivních stránek a sociálních 
dovedností klientů, potřebných pro úspěšný návrat na svobodu a na 
trh práce. Mezi témata kurzu patří například strukturované řešení 
problémů a mezilidských konfliktů, zvládání zlosti, psaní životopisu, 
příprava na přijímací pohovor apod. Mobilní pracovní poraden-
ství, které zpravidla navazuje na skupinový Motivační program ZZ, 
je individuální práce s odsouzenými před propuštěním, jejímž cílem 
je vytipování vhodného zaměstnání a příprava na návrat na trh práce. Kurzy dluhové gramotnosti jsou zacíleny na problematiku 
dluhů a jejich vzniku, způsoby předcházení a prostředky řešení předluženosti, mapování dluhů, efektivní způsob komunikace s věřiteli 
a právní rámec exekucí. Mobilní dluhové poradenství je individuální poradenství v oblasti předluženosti zahrnující např. mapo-
vání dluhů, komunikaci s věřiteli, soudy i exekutorskými úřady, pomoc při správním a exekučním řízení, oddlužení a bezplatné právní 
poradenství. Kurz Práce a dluhy propojuje témata legálního zaměstnání a řešení dluhů.

Kromě osobního kontaktu jsme 299 klientům poskytovali poradenství korespondenční formou.

Novinka Burzy práce

Burzy práce, díky nimž mohli klienti získat zaměstnání i s bydlením bezprostředně po propuštění, byly zahájeny na podzim roku 2017 
v 11 věznicích. Celkem se uskutečnilo 19 Burz práce, kterých se zúčastnilo více než 160 odsouzených, 117 z nich projevilo zájem 
o další spolupráci. Z tohoto počtu bylo do konce roku 2017 propuštěno 22 osob, v kontaktu po propuštění jich setrvalo 12, do zaměst-
nání nastoupilo 6 z nich.

Výběr ze statistických dat za rok 2017:

• Do aktivit ve věznicích se zapojilo celkem 534 klientů.
• Aktivity jsme realizovali v 19 věznicích či jejich pobočkách.
• Celkem jsme spolupracovali s 31 věznicemi či jejich pobočkami (PR materiály, inzeráty na pracovní pozice, korespondence).
• Programů Zaměstnanost se zúčastnilo 418 osob.
• Programů Zadluženost se zúčastnilo 153 osob.
• Kromě osobního kontaktu jsme 299 klientům poskytovali poradenství korespondenční formou.
• Na svobodě s námi navázalo spolupráci 84 klientů, kteří s námi ve výkonu trestu odnětí svobody spolupracovali v posledních 

3 letech (tj. zhruba 20 % osob, které v tomto období absolvovaly naše služby ve výkonu trestu odnětí svobody).

II. Naše služby
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V červnu 2017 bylo pro veřejnost slavnostně otevřeno Komunitní centrum a zahrada Kotlaska.

Cílem centra je propojovat aktivní odpočinek a vzdělávání veřejnosti s vytvářením zdravého prostředí pro začleňování lidí 
s trestní minulostí do společnosti. Pořádáme zde akce zaměřené na osvětu a snižování bariér mezi oběma skupinami, např. 
umístění šachového stolku s figurkami vyrobenými ve věznici, výstava fotografií z Yellow Ribbon Run nebo slavnost k rozvěšení hou-
pacích sítí vyrobených klienty na tréninkových místech.

Kotlaska se současně stala dalším místem v Praze, kde jsou poskytovány služby klientům v rámci programů Zaměstnanost 
a Zadluženost. Klienti RUBIKON Centra získali místo, kde mohou aktivně trávit svůj čas a rozvíjet se v řadě oblastí, zapojit se do fun-
gující komunity a navazovat nové sociální vazby. Na Kotlasce je také poskytována nová služba RUBIKON Centra – poradenství pro 
rodiny a blízké osob s trestní minulostí s možností účastnit se svépomocných skupinových setkání.

Co otevření Kotlasky předcházelo?

V roce 2016 jsme objevili nedaleko Palmovky překrásný pozemek s chátrajícím objektem. Díky spolupráci s Magistrátem hl. m. 
Prahy (vlastník pozemku) a Městskou částí Praha 8 (vlastník objektu) získalo RUBIKON Centrum místo do pronájmu. Finanční pro-
středky na rekonstrukci, provoz, aktivity a služby pro klienty zajistil projekt financovaný Evropským sociálním fondem prostřednictvím 
Operačního programu Praha Pól růstu. 

Během jara se i díky podpoře MHMP a MČ Praha 8 podařilo kompletně zrekonstruovat budovu a obnovit zahradu, vybavit obě části 
potřebným zařízením a vybavením a následně začít komunitní centrum a zahradu provozovat. 

Prostor zahrady i provoz objektu se daří zajistit i díky vytvoření 3 tréninkových míst pro klienty RUBIKON Centra a je také hojně 
využíván pro vykonávání trestu obecně prospěšných prací.

III. Komunitní centrum a zahrada Kotlaska
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Co nabízí Kotlaska místní komunitě i návštěvníkům z celé Prahy? 

• příležitost pro zpestření volného času obyvatel (či návštěvníků) Prahy, zejména lokalit Libně a Karlína
• prostor pro sousedská setkávání 
• volnočasové aktivity, přednášky, workshopy aj.
• možnost pěstovat vlastní ovoce, zeleninu, bylinky nebo květiny
• akce spojené s pěstováním a péčí o společný prostor zahrady
• odpočinkovou a piknikovou zónu, včetně herních prvků pro děti
• možnost uspořádat nejrůznější akce na zahradě či uvnitř

Výběr ze statistických dat za rok 2017:

• Do aktivit centra se zapojilo cca 350 unikátních osob včetně osob s trestní minulostí.
• Uskutečnilo se zhruba 50 jednorázových a probíhalo 5 pravidelných aktivit.
• Do pracovního tréninku se zapojilo 6 osob.
• Do aktivit a spolupráce se zapojilo více než 20 subjektů s lokální a celopražskou působností.
• 20 osob si propůjčilo záhonek pro pěstování.
• Denní návštěvnost byla 6–50 osob.

III. Komunitní centrum a zahrada Kotlaska
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Rubikon Centrum Servis, s.r.o. 

RUBIKON Centrum založilo sociální firmu Rubikon Centrum Servis, s.r.o. (RCS), v polovině roku 2015 především za účelem vytvá-
ření tréninkových pracovních míst pro osoby dlouhodobě nezaměstnané po výkonu trestu. V rámci konceptu prostupného zaměst-
návání nabízí RCS osobám s trestní minulostí legální pracovní zkušenost a další služby zaměřené na přípravu pro vstup na běžný trh 
práce.

V roce 2017 vzrostl obrat firmy RCS na 6,4 milionu Kč (ze 4 milionů Kč v r. 2016). Zdroje financování jsou: zakázky, dotace Úřadu práce 
ČR v rámci nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti a dotace švýcarské organizace VEBO.

Společnost realizuje tři základní činnosti. První oblastí činnosti jsou úklidové služby. Již třetím rokem působíme v Úvalech, kde se 
v úzké spolupráci s radnicí města zaměřujeme na úklid a údržbu veřejných prostor a prostranství. Druhá oblast činnosti je šicí dílna ve 
Věznici Vinařice, kde jsou realizovány zakázky pro automobilový průmysl. Třetí oblastí činnosti je mytí povrchů a odstraňování 
graffiti, kterou úspěšně provádíme od května 2017 ve městech Úvaly a Beroun.

Úklidové služby

V roce 2017 sociální firma RCS plně rozvinula svoji činnost v městě Úvaly, kde realizovala zakázku na komunální úklid města, a to 
k plné spokojenosti zástupců městského úřadu i místních obyvatel. Zaměstnanci jsou rekrutováni z řad dlouhodobě nezaměstnaných 
a lidí se záznamem v evidenci Rejstříku trestů. Jsou umisťováni na tzv. tréninková místa trvající zpravidla 6–8 měsíců. Mnohaletá 
zkušenost se zaměstnanci po výkonu trestu odnětí svobody či dlouhodobě nezaměstnanými ukázala, že kromě pracovní příležitosti je 
pro jejich úspěšnou integraci zapotřebí také specifický, odborný, individuální přístup. Byl proto navržen a otestován integrační balíček 
služeb (pracovního a dluhového poradenství), který zvýšil šance konkrétních zaměstnanců na udržení se v zaměstnání a pomohl při 
následném procesu pracovní integrace na primárním trhu práce. 

V roce 2017 jsme v úklidové skupině v Úvalech zaměstnali celkem 6 lidí na tréninkových místech, z toho 3 získali zaměstnání 
u Technických služeb města Úvaly a 3 zaměstnanci byli propuštěni z důvodu porušení pracovní kázně. 

Šicí dílna

Zásadním krokem ve vývoji firmy v tomto roce byla úspěšná stabilizace šicí dílny ve Věznici Vinařice. Dílna v druhém roce své existence 
stabilně obsadila kapacitu 40 zaměstnanců z řad odsouzených a stala se kvalitním a spolehlivým subdodavatelem automobilového 
průmyslu se silným sociálním podtextem. RCS ve spolupráci s RUBIKON Centrem usiluje o rozšíření pracovních dovedností odsouze-
ných ještě ve výkonu trestu odnětí svobody a pilotně ověřuje následný transfer těchto dovedností ke spolupracujícím zaměstnava-
telům po propuštění z vězení. V praxi to znamená, že zaměstnanci šicí dílny mají možnost po propuštění pracovat ve stejném oboru 
a zároveň jsou zařazeni do komplexního integračního programu, který zahrnuje zaměstnání, bydlení a řešení dluhů. V roce 2017 tuto 
možnost využilo 7 zaměstnanců. 

Mytí povrchů a odstraňování graffiti

V roce 2017 jsme realizovali v oblasti odstraňování graffiti dvě významné zakázky. Jednalo se o plošné odstraňování graffiti pro město 
Úvaly a pro město Beroun. Současně jsme prováděli mytí fasád a betonových zámkových teras a dlažeb. Podstatné v tomto roce bylo 
získání zkušeností v oboru a vazeb na zákazníky a dodavatele, což se podařilo. Projekt vytvořil 2 pracovní pozice.

IV. Rubikon Centrum Servis
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Komunikační strategie 2020

V roce 2017 jsme prošli poměrně intenzivním procesem tvorby Strategického plánu RUBIKON Centra do roku 2020. Součástí 
Strategie RUBIKON Centra 2020 byla také nová Komunikační strategie, jejímž hlavním cílem bylo zlepšit nástroje komunikace 
a především vznik nového webu. 

Webové stránky

Po několikaměsíční práci se nám podařilo nový web vytvořit a spustili jsme jej 4. září 2017. 

V. Vnější komunikace aneb Public Relations
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Na obrázku níže můžete vidět návštěvnost od září do konce roku 2017.

Návštěvnost nového webu, srovnáme-li ji se stejným obdobím v roce 2016, vzrostla o 2 262 návštěv, tzn. 31% nárůst návštěvnosti webu.

Součástí nové Komunikační strategie vypracované do roku 2020 byla také osvětová kampaň „Nesedím, pracuji“. 

Kampaň NESEDÍM, PRACUJI

Video: https://www.youtube.com/watch?v=Gk1dn4Wet3I

Agentura: Kreativní studio Družina

Zveřejnění kampaně: září–říjen 2017

Cíl kampaně

Hlavním cílem kampaně byla osvěta našeho tématu – zaměstnávání lidí s trestní minulostí. Dílčí cíle souvisely s našimi službami 
a aktuální situací v RUBIKON Centru, zejména s otevřením několika poboček. V souhrnu byly naše cíle následující:
• Obecná osvěta tématu
• Upozornění na existenci našich poboček v krajích
• Oslovení nových klientů v krajích
• Oslovení nových firem jako potenciálních zaměstnavatelů (Zaměstnavatelé jsou našimi důležitými partnery, protože se nám díky 

nim daří zprostředkovávat lidem se záznamem v trestním rejstříku práci; právě zaměstnání je klíčem k úspěšnému návratu do 
života na svobodě.)

V. Vnější komunikace aneb Public Relations
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Jak jsme definovali cílové skupiny?

Vzhledem k osvětovému charakteru kampaň cílila na širokou veřejnost na celostátní i regionální úrovni. V jejím rámci jsme chtěli 
oslovit také potenciální klienty z řad lidí s trestní minulostí a jejich rodinné příslušníky. S přihlédnutím k dílčímu cíli oslovit 
více firem jsme jako třetí cílovou skupinu určili semiodbornou veřejnost (management a HR oddělení firem, ostatní NNO apod.).

Kdy kampaň spustit a na jak dlouho? 

Kampaň jsme zasadili v čase podle celkového rozvržení našich marketingových aktivit v rámci nové komunikační strategie, a sice do 
období po spuštění nového webu. Jako délku trvání jsme určili dva silné podzimní měsíce, tj. termín od září do konce října, s plánova-
nou menší vlnou kampaně na jaře 2018.

Kreativní strategie a situace / background

Propuštění vězni čelí obrovským předsudkům ze strany všech, se kterými se na svobodě setkají, pokud tito lidé nemají ze svého okolí 
pozitivní zkušenost s osobou s trestní minulostí nebo se neorientují v problematice. 

Ukazujeme bývalé vězně jako aktivní lidi, ne jako gangstery nebo pasivní chudáky čekající na pomoc z okolí. Kampaň se dotýká trestní 
minulosti, neukazuje ji však jako stigma, ale opravdu jako minulost, od které se člověk odrazí a poučen se navrací do fungujícího 
kolektivu. Přítomný je motiv druhé šance, kterou předkládáme jako normální, běžnou praxi. 

Klíčová myšlenka:
Trestaný člověk si už svůj trest odpykal, odseděl si své. Nyní je znovu aktivním členem společnosti, zapojeným do pracovního procesu. 

Realizace konceptu:
Klíčové vizuály kampaně vycházejí z fotografických momentek, které zachycují čtyři profese v době přestávky, při odpočinku, vždy 
však sedící. Pozitivně laděné snímky mají zprostředkovat pocit radosti z práce. Zvolený claim „Nesedím, …“ je kontrapunktem k zob-
razenému ději a funguje ve druhé poloze svého významu. Odkazuje k trestní minulosti portrétovaných osob. 

Headline:
Používáme hlavní, obecný claim a několik jeho variant podle konkrétního zaměstnání:
NESEDÍM, PRACUJI. 
NESEDÍM, STAVÍM.
NESEDÍM, PĚSTUJI.
NESEDÍM, ŘÍDÍM.
„Marcel/Petr/Irena/Pavla už si své odseděl/a ve vězení a je rád/a, že má práci.“

Subclaim je dvojího druhu, podle cílových skupin:
„Pomáháme překročit minulost“ (CS: široká veřejnost a semiodborná veřejnost)
„I vám pomůžeme najít práci“ (CS: potenciální klienti)

V. Vnější komunikace aneb Public Relations
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Vizuály kampaně „Nesedím, pracuji“:
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Šíření aneb marketingový mix

Zatímco minulá kampaň probíhala pouze online, rozhodli jsme se tentokrát využít i offline kanály, a to i kvůli regionům, kde RUBIKON 
Centrum nově působí. Sestavili jsme si mix kanálů šíření podle našich finančních možností:

OFFLINE: PLACENÉ UMÍSTĚNÍ
Kde přesně? Z celkových sedmi regionů jsme vybrali čtyři klíčové.

Jakými kanály? V těchto krajích jsme zmapovali poskytovatele reklamního prostoru a rozhodli se pro šíření prostřednictvím 
MHD v jednotlivých krajských městech, výlepových ploch a inzerce v regionálních mutacích Deníku. Tyto kanály jsme vyhodnotili jako 
nejlepší vzhledem k poměru cena–výkon.

Kdy a jak dlouho? Kampaň jsme naplánovali tak, aby se střídala v jednotlivých kanálech a takto pokryla dva měsíce trvání.

OFFLINE: NEPLACENÉ UMÍSTĚNÍ
Do krajského šíření jsme také chtěli co nejvíce zapojit naše krajské pracovníky jakožto „ambasadory kampaně“ a využít i sítě našich 
spřízněných a partnerských institucí. Důležitým prvkem bylo, aby lidé na pobočkách s kampaní souzněli. Kampaňové plakátky se tak 
díky jejich osobní distribuci objevily na úřadech práce, městských úřadech, v azylových domech, ubytovnách.

ONLINE
Online kampaň probíhala na Facebooku od 13. září do 9. listopadu. Součástí kampaně bylo 9 příspěvků zacílených vždy na vybrané 
cílové skupiny, změna úvodní fotografie a 5 proklikových dark postů, které byly cíleny na semiodbornou veřejnost v regionech. 

V souhrnu jsme pracovali s těmito cílovými skupinami: pracovníci v oblasti lidských zdrojů v regionech, lidi se zájmem o ne-
ziskový sektor, „lookalikes“, regionální zacílení a v průběhu kampaně, zejm. díky videu, se také vygenerovala cílová skupina 
„site a video engagement“, která nyní čítá 66 000 uživatelů. Jde o lidi, kteří se za posledních 365 dní setkali s obsahem faceboo-
kové stránky RUBIKON Centra, a je proto nasnadě oslovit ji při první další placené reklamě. 

Spustili jsme 3 typy kampaně:
• Image kampaň – kampaň na zvýšení zájmu o příspěvek stránky
• Kampaň Zhlédnutí videa
• Prokliková kampaň, která odkazovala na náš nový web spuštěný na začátku září, resp. na sekci pro zaměstnavatele

Prvním kampaňovým spotem byl spot informující o nových webových stránkách. Hlavním kampaňovým obsahem bylo video, 
které jsme spouštěli hned poté, a to ve druhé polovině září a sponzorovali ho po dobu 4 dní. Ostatní příspěvky byly vytvořeny z kam-
paňových vizuálů s patřičným claimem a subclaimem, doplněné o doprovodný text k tématu. Jeden příspěvek se týkal konkrétního 
příběhu klienta RUBIKON Centra, a přestože nešlo o ryze kampaňový vizuál, měl největší dosah. 

Dopad a zpětná vazba 
Dopad kampaně v offline kanálech jsme měřili kvalitativně prostřednictvím rozhovorů s pracovníky našich regionálních poboček, 
abychom zjistili, jak se kampaňovým vizuálům dařilo v jednotlivých kanálech šíření:

V. Vnější komunikace aneb Public Relations
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„Delší trvání by mělo větší dopad“ – to jsme věděli i předem, i tak jsme ale chtěli jednotlivé možnosti zviditelnění v krajích vyzkoušet. 
Zjistili jsme, že v menších městech má smysl umístit silný a úderný vizuál na oficiálních výlepových plochách (bývají umístěné u zastá-
vek a obchodů, tedy hodně na očích), kampaň v městské hromadné dopravě má smysl udělat v rozsahu poměrném k velikosti města. 
Na kampaň v pražské MHD, tak aby měla dobrý dopad, bychom museli mít samostatný rozpočet.

Nejlepší je „peer to peer“ – velmi se nám osvědčilo umístění kampaňových materiálů svépomocí k partnerským organizacím, tedy 
prostřednictvím pracovníků našich poboček. Zároveň tento kontakt pomohl pobočkám v upevnění jejich zasíťování.

Hlavním online kanálem byl Facebook, kde kampaň vyhodnocovala naše externí spolupracovnice na digitální média.

Nejzajímavějším ukazatelem byl dosah a nárůst fanouškovské základny. Tu se nám podařilo navýšit o 22,44 %, placeným 
obsahem jsme oslovili kolem 45 000 jedinečných uživatelů.

Graf č. 1 – celkový počet fanoušků facebookové stránky RUBIKON Centra v důsledku kampaně

Z grafu reakcí bylo zřejmé, že tematika lidi zaujala a má dobrý potenciál šířit se dál i organicky (organický dosah celé kampaně je 
29 771). Zde je však nutné podotknout, že organickému šíření předcházel poměrně intenzivní seeding, kdy jsme před spuštěním 
hlavního kampaňového příspěvku, tedy videa, oslovili naše partnery, sympatizanty, dárce, známé, přátele atd. s  žádostí o  sdílení 
příspěvku, a to u cca 170 kontaktů.

Celkový dosah kampaně, tedy jak organického tak placeného charakteru, byl 82 037 oslovených lidí. 

V. Vnější komunikace aneb Public Relations
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Graf č. 2 – dosah příspěvků

V. Vnější komunikace aneb Public Relations
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Nejsilnějším nástrojem kampaně bylo, jak již bylo řečeno, video (https://youtu.be/Gk1dn4Wet3I), které za dobu trvání placené 
kampaně shlédlo dobu trvání placené kampaně shlédlo 23 918 lidí a 10 804 uživatelů jej sdílelo, lajkovalo nebo na něj kliklo. 
Celkový dosah, tedy vč. organického, bylo 40 126 oslovených lidí.

V. Vnější komunikace aneb Public Relations
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Nejsilnějším příspěvkem z prvního typu imagové kampaně, byl příběh klienta RUBIKON Centra, paradoxně tedy ne přímo 
kampaňový vizuál. Měl nejen největší dopad (9 113), ale také nejvyšší skóre – 10. Nejvíce příspěvek zafungoval u cílové skupiny 
„lookalike“ a „nezisk“ (tj. uživatelé se zájmem o neziskový sektor), viz obrázek níže.

V. Vnější komunikace aneb Public Relations
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Třetí, proklikávací část kampaně byla zaměřená na prokliky na náš nový web, resp. jeho zaměstnavatelskou sekci. Za částku 900 Kč 
náš web z Facebooku navštívilo 546 lidí, tj. 10 % z celkové návštěvnosti webu (celkem 5 266) po čas kampaně. A skutečně 
druhou nejnavštěvovanější stránkou byla sekce Pracovní agentury RUBIKON. 

Graf č. 3 – návštěvnost webu www.rubikoncentrum.cz

V. Vnější komunikace aneb Public Relations
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Druhý ročník YELLOW RIBBON RUN aneb Běhu se žlutou stužkou

Žlutá stužka slouží jako symbol naděje na druhou šanci a návratu bývalých vězňů do společnosti. Její význam vychází z písně „Tie 
a Yellow Ribbon Round the Old Oak Tree“ Tonyho Orlanda. Píseň vypráví muž, který se vrací z vězení a není si jistý, zda je doma vítán. 
Píše proto dopis své lásce s prosbou, aby uvázala žlutou stuhu na strom před domem, pokud ho chce zpět ve svém životě. Stužku na 
stromě při návratu najde – a ne jen jednu, je jich tam sto. 

Projekt Yellow Ribbon Run (YRR) je charitativní běh za druhou šanci bývalých vězňů. Má osvětový charakter. Jeho cílem je poukázat 
na obtížnou zaměstnatelnost lidí s trestní minulostí a vytvářet pracovní místa. V Singapuru, kolébce Yellow Ribbon Run, 
běhá se žlutou stužkou na tisíce lidí a za 12 let se jim podařilo vytvořit přes 2 000 pracovních míst pro bývalé vězně.

Nám se v roce 2017 podařilo zvýšit počty běžců z původních 32 na téměř 400, z toho 19 vězňů a 17 bývalých vězňů! Partneři, 
kteří podpořili projekt Yellow Ribbon Run, současně zaměstnali 293 vězňů a bezmála 100 bývalých odsouzených. Navíc, všichni 
bývalí odsouzení, kteří běželi se žlutou stužkou, mají i dnes práci. 

Bylo zapojeno 34 organizací, běželo 95 CEO a manažerů firem. Běžely známé osobnosti jako např. ministr spravedlnosti 
Robert Pelikán nebo paralympijský vítěz v cyklistice Jiří Ježek. Měli jsme velký zájem médií, celkem jsme dosáhli více než 70 me-
diálních výstupů v klíčových komerčních médiích (např. iDnes, iHned, TV Nova, Forbes aj.). Facebookové posty oslovily přes 
157 000 lidí.

Více informací o YRR sledujte na Facebooku nebo na webových stránkách www.zlutastuzka.cz.

Yellow Ribbon Run byl také velmi provázán s televizní kampaní „Nemám svatozář. Mám práci“.

V. Vnější komunikace aneb Public Relations
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Kampaň NEMÁM SVATOZÁŘ, MÁM PRÁCI v České televizi 

Online kampaň byla spuštěna už v listopadu 2016, ale v červnu 2017 nám kampaňové spoty odvysílala Česká televize, a to kon-
krétně v těchto termínech a na těchto kanálech: od 5. 6. 2017 do 18. 6. 2017, v četnosti celkem 58 uvedení, v celostátních vysílacích 
programech ČT 1, ČT 2, ČT 24, ČT sport a ČT art. 

Cíl kampaně

Kampaň reagovala na problematiku zaměstnávání lidí se záznamem v evidenci Rejstříku trestů, který doposud představo-
val výraznou překážku v procesu získání zaměstnání. Výzkum společnosti LMC s.r.o. z roku 2015 ukázal, že 68 % firem požaduje čistý 
trestní rejstřík a takřka 55 % firem člověka se záznamem vůbec nezaměstná.

Cílem bylo poukázat na skutečnost, že trestní minulost nemusí být v rozporu s pracovními schopnostmi a že si lidé, kteří 
v minulosti udělali chybu a chtějí svou chybu napravit, zaslouží druhou šanci. 

Kampaň měla za úkol oslovit širokou veřejnost a zaměstnavatele, resp. firemní sektor.

V. Vnější komunikace aneb Public Relations
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Facebook

V září jsme pokořili hranici 1000 fanoušků, tento skok byl do značné míry dán právě kampaní „Nesedím, pracuji“. 

Graf č. 4 – vývoj počtu fanoušků facebookové stránky RUBIKON Centra

Osvědčil se systém pravidelných tematicky specifikovaných příspěvků v souladu s pilíři našich služeb poskytovaných lidem s trestní 
minulostí – nyní je již zaběhnutý a dobře funkční. 

Nezapomínáme ani na ostatní sociální sítě, i když jim, popravdě, nevěnujeme tolik času.

AdWords

I letos jsme využívali grant pro neziskové organizace od společnosti Google, díky kterému máme textové reklamy na internetu zdar-
ma. Pracovali jsme na optimalizaci již běžících kampaní vytvořených v roce 2016, optimalizaci českých a anglických kampaní Běhu 
se žlutou stužkou, spustili jsme kampaň na podporu sociální firmy Rubikon Centrum Servis a na podporu placených kurzů. 

V. Vnější komunikace aneb Public Relations
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V září jsme kampaně upravovali s ohledem na spuštění nového webu a také jsme spustili kampaň na podporu Komunitního centra 
a zahrady Kotlaska. 

Následující tabulka ukazuje celkové výsledky kampaní v Google AdWords v číslech. 

Metrika Vysvětlení Výsledky
Zobrazení kolikrát se reklamy zobrazily ve výsledcích vyhledávání na Google 1 674 719
Prokliky kolikrát na některou z reklam uživatelé klikli, a dostali se tak na web 51 094
Náklady (v USD) kolik se za reklamy utratilo peněz z AdGrantu 64 146,84
Průměrná cena za proklik (v USD) kolik stál v průměru jeden proklik 1,26
Průměrná pozice na jaké pozici ve výsledcích vyhledávání se reklamy průměrně umisťovaly 2,2
Konverze kolikrát uživatelé na webu provedli některou z námi měřených akcí (tj. konverzí) 8 064

Reklamy díky službě Google AdGrant přivádí na web relevantní uživatele nejen z řad našich klientů, ale i potenciálních dárců, zá-
jmových skupin či zaměstnavatelů. Velký počet návštěvníků webu přitáhly kampaně na promo YRR 2017. Díky novému webu 
jsme také zaznamenali nárůst počtu konverzí. 

PF 2018

PF 2018 navazovalo na kampaň „Nesedím, pracuji“. Motivem byl tedy jeden z kampaňových vizuálů, konkrétně postava zedníka, který 
získal největší ohlas a je také častou profesí, o kterou se ucházejí naši klienti. 
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A jaké jsou plány v oblasti PR pro příští rok? 

Čeká nás SEO optimalizace webu, vybudování e-shopu, aby platby za startovné na Yellow Ribbon Run byly jednodušší; s  tím 
souvisí také zřízení platební brány.

Určitě také budeme i v následujícím roce rozšiřovat řady běžců se žlutou stužkou a utužovat partnerství se zaměstnavateli, 
kteří překonali předsudky a rozhodli se dát druhou šanci lidem s trestní minulostí!

Čekají nás webové stránky Komunitního centra a zahrady Kotlaska a jarní pokračování kampaně „Nesedím, pracuji“. 

Plánujeme optimalizovat a  automatizovat některé procesy marketingové a  PR komunikace, budovat a  rozvíjet vztahy 
s novináři a chceme také více využívat darů databáze Salesforce, zejm. marketingového cloudu, který se chystáme propojit se 
systémem MailChimp. Je toho dost, ale naše práce nás baví a hlavně – má smysl!
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VI. Fundraising

Individuální a firemní dárci

V roce 2017 jsme získali drobné dary od fyzických osob prostřednictvím sbírkového účtu, DMS a portálu givt.cz v celkové výši 
82 993 Kč, z toho bylo 41 497 Kč přijato do Veřejné sbírky a zbylých 41 496 Kč bylo osvobozeno od DP a bude využíváno v následu-
jících letech.

V rámci firemního fundraisingu jsme obdrželi částku 2 473 178 Kč od VEBO, Schindler CZ, a.s., Československé obchodní banky, a.s., 
a ExxonMobil Business Support Center Czechia s.r.o., z toho bylo v roce 2017 využito 94 899,29 Kč. Zbylá částka darů byla osvobozena 
a bude využita ke krytí nákladů organizace v dalších letech, neobjevuje se tedy ve výnosech roku 2017.

Nepeněžní dar formou občerstvení nám poskytla společnost banh–mi–ba s.r.o. v celkové výši 5 000 Kč. Přijaté potraviny z Potra-
vinových bank Praha a Karlovy Vary ve výši 37 558,60 Kč, byly ve stejné výši rozdány klientům RC. 

Placené služby – vzdělávání a poradenství

V oblasti vzdělávání jsme na otevřených akreditovaných kurzech k řešení zadluženosti proškolili celkem 59 odborníků v oblasti 
práce s předluženými osobami, návazných seminářů se zúčastnilo 29 odborníků. 

Realizovali jsme akreditované kurzy k řešení zadluženosti na zakázku pro Karlovarský kraj a neziskovou organizaci Člověk v tísni, 
o.p.s., v rámci kterých jsme proškolili pracovníky sociálních služeb (celkem 31 pracovníků). 

Návazný seminář v oblasti zadluženosti jsme realizovali pro Liberecký kraj, konzultační poradenství pro své klienty využila 
Městská část Praha 14. Supervize jsme poskytli pracovníkům neziskové organizace META o.p.s.
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VII. Projekty realizované v roce 2017

1. Komplex sociální a pracovní integrace 
(CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_026/0000640) 
05/2016 – 04/2019 
Místo realizace: Chodov (okr. Sokolov)

2. Komplex prostupu na trh práce v Kolíně 
(CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_042/0002244) 
07/2016 – 06/2019 
Místo realizace: Kolín

3. Romský mentoring (CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001025) 
07/2016 – 06/2019 
Místa realizace: Středočeský, Jihočeský, Karlovarský, 
Ústecký, Liberecký, Královéhradecký a Pardubický kraj

4. Práce a dluhy – komplexní model podpory osob s trestní 
minulostí v uplatnění na trhu práce a ve společnosti 
(CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001024) 
07/2016 – 06/2019 
Místa realizace: Středočeský a Karlovarský kraj

5. Prostup k pracovnímu uplatnění 
(CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_026/0000839) 
09/2016 – 08/2019 
Místo realizace: Ostrava

6. Prostupnost na trh práce v Příbrami 
(CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_042/0003156) 
09/2016 – 08/2019 
Místo realizace: Příbram

7. Čas pracovat (CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002492) 
09/2016 – 08/2018 
Místa realizace: Středočeský, Moravskoslezský 
a Karlovarský kraj

8. RUBIKON Centrum 2021 
(CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0002000) 
09/2016 – 08/2018 
Místo realizace: Hlavní město Praha

9. Dejme šanci ženám se záznamem 
(CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_062/0003243) 
11/2016 – 10/2018 
Místo realizace: Hlavní město Praha

10. Z Basy do práce (CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0004033) 
05/ 2017 – 04/ 2019 
Místa realizace: Středočeský, Moravskoslezský 
a Karlovarský kraj

11. Komunitní centrum a zahrada RESTO 
(CZ.07.3.63/0.0/0.0/16_031/0000162) 
03/2017 – 12/2018 
Místo realizace: MČ Praha 8 s dopadem na celé území 
hl. m. Prahy

12. PRE: Příprava k podpoře sociálního a pracovního trhu 
na reintegraci osob po výkonu trestu odnětí svobody 
09/2015 – 09/2017 
Místa realizace: Česká republika, Polsko, Maďarsko, 
Slovensko, Litva

13. Improving Juvenile Justice Systems in Europe: Training for 
Professionals (JUST/2013/FRC/AG) 
03/2015 – 02/2017 
Místa realizace: Česká republika, Evropská unie

14. Pracovat a splácet dluhy se vyplatí! 
06/2016 – 05/2017 
Místo realizace: Česká republika

15. Jak zvládnout finance za branou věznice? 
06/2017 – 05/2018 
Místo realizace: Česká republika

16. Práce s pachateli v Praze 
01/2017 – 12/2017 
Místo realizace: Praha

17. Terciární prevence pro Prahu 2 v roce 2017 
01/2017 – 12/2017 
Místo realizace: Praha

18. Sociální integrace osob s trestní minulostí 
na území města Kladna 
01/2017 – 12/2017 
Místo realizace: Kladno

36



VII. Projekty realizované v roce 2017

Projekty jsou podpořeny

• Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost (1–10)
• Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Praha Pól růstu (11)
• Vzdělávacím programem Evropské unie Erasmus+ (12)
• Fundamental Rights and Citizenship Programme of the European Union (13)
• Československou obchodní bankou (14–15)
• Magistrátem Hlavního města Praha (16)
• Městskou částí Praha 2 (17)
• Magistrátem města Kladna (18)
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VIII. Veřejné zakázky realizované v roce 2017

• Magdaléna, o.p.s. – Mainstreaming duševního zdraví při 
optimalizaci intervencí u klientů s duální diagnózou – 
„Řešení finanční situace zadlužených osob“ 
1. 8. 2016 – 31. 7. 2017 
Místo realizace: Praha

• Vězeňská služba České republiky – Věznice a ÚVZD Opava 
– kurz pro odsouzené ženy „Pracovně právní poradenství 
a nácvik dovedností“ 
30. 11. – 15. 12. 2017 
Místo realizace: Opava

• Středočeský kraj – Šance po propuštění 
07–12/2017 
Místo realizace: Středočeský kraj
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IX. Finanční zpráva za rok 2017

ROZVAHA ke dni 31. 12. 2017 (v celých tis. Kč)
AKTIVA

Číslo 
řádku

Stav 
k 1. 1. 2017

Stav 
k 31. 12. 2017

a b 1 2
A. Dlouhodobý majetek celkem ř. 9 + 20 + 27 – 39 1 1 156
I. 
Dlouhodobý
nehmotný
majetek
celkem

Nehmnotné výsledky výzkumu a vývoje (012) 2
Software (013) 3
Ocenitelná práva (014) 4
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018) 5 64
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (019) 6 259
Nedokončený dlouhodobý  nehmotný majetek (041) 7
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (051) 8
Součet ř. 2 až 8 9 64 259

II.
Dlouhodobý
hmotný
majetek
celkem

Pozemky (031) 10
Umělecká díla, předměty a sbírky (032) 11
Stavby (021) 12
Hmotné movité věci a jejich soubory (022) 13 61 1 219
Pěstitelské celky trvalých porostů (025) 14
Dospělá zvířata a jejich skupiny (026) 15
Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028) 16 757 135
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (029) 17
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (042) 18
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) 19
Součet ř. 10 až 19 20 819 1 354

III.
Dlouhodobý
finanční
majetek
celkem

Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba (061) 21
Podíly – podstatný vliv (062) 22
Dluhové cenné papíry držené do splatnosti (063) 23
Zápůjčky organizačním složkám (066) 24
Ostatní dlouhodobé zápůjčky (067) 25
Ostatní dlouhodobý finanční majetek (069) 26
Součet ř. 21 až 26 27

IV.
Oprávky 
k dlouhodobému
majetku
celkem

Oprávky k  nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje (072) 28
Oprávky k softwaru (073) 29
Oprávky k ocenitelným právům (074) 30
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku (078) 31 –64
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku (079) 32 –99
Oprávky k stavbám (081) 33
Oprávky k samostatným movitým věcem hmotných a souboru movitých věcí (082) 34 –61 –221
Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů (085) 35
Oprávky k dospělým zvířatům a jejich skupinám (086) 36
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku (088) 37 –757 –135
Oprávky k ostanímu dlouhodobému hmotnému majetku (089) 38
Součet ř. 28 až 38 39 –882 –456
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IX. Finanční zpráva za rok 2017

ROZVAHA ke dni 31. 12. 2017 (v celých tis. Kč)
AKTIVA

Číslo 
řádku

Stav 
k 1. 1. 2017

Stav 
k 31. 12. 2017

a b 1 2
B. Krátkodobý majetek celkem ř. 50 + 70 + 78 + 81 40 25 677 24 433
I. 
Zásoby
celkem

Materiál na skladě (112) 41
Materiál na cestě (119) 42
Nedokončená výroba (121) 43
Polotovary vlastní výroby (122) 44
Výrobky (123) 45
Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny (124) 46
Zboží na skladě a v prodejnách (132) 47 59
Zboží na cestě (139) 48
Poskytnuté provozní zálohy (314) 49
Součet ř. 41 až 49 50 59

II.
Pohledávky
celkem

Odběratelé (311) 51 728 799
Směnky k inkasu (312) 52
Pohledávky za eskontované cenné papíry (313) 53
Poskytnuté provozní zálohy (314-ř. 49) 54 35 72
Ostatní pohledávky (315) 55 135 143
Pohledávky za zaměstnanci (335) 56 5
Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění (336) 57 3
Daň z příjmů (341) 58
Ostatní přímé daně (342) 59
Daň z přidané hodnoty (343) 60
Ostatní daně a poplatky (345) 61
Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem (346) 62 416 420
Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem ÚSC (348) 63 438
Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti (358) 64
Pohledávky z pevných termínových operací a opcí (373) 65
Pohledávky z vydaných dluhopisů (375) 66
Jiné pohledávky (378) 67 214
Dohadné účty aktivní (388) 68
Opravná položka k pohledávkám (391) 69
Součet ř. 51 až 68 minus 69 70 1 755 1 654

III.
Krátkodobý
finanční
majetek
celkem

Peněžní prostředky v pokladně (211) 71 76 15
Ceniny (213) 72
Peněžní prostředky na účtech (221) 73 23 077 22 364
Majetkové cenné papíry k obchodování (251) 74
Dluhové cenné papíry k obchodování (253) 75
Ostatní cenné papíry (256) 76
Peníze na cestě (±261) 77
Součet ř. 71 až 77 78 23 153 22 379

IV.
Jiná aktiva
celkem

Náklady příštích období (381) 79 769 10
Příjmy příštích období (382) 80 331
Součet ř. 79 až 80 81 769 341
ÚHRN AKTIV ř. 1 + 40 82 25 677 25 589
Kontrolní číslo ř. 1 až 80 997 102 709 102 358
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IX. Finanční zpráva za rok 2017

ROZVAHA ke dni 31. 12. 2017 (v celých tis. Kč)
PASIVA

Číslo 
řádku

Stav 
k 1. 1. 2017

Stav 
k 31. 12. 2017

c d 3 4
A. Vlastní zdroje celkem ř. 87 + 91 83 5 466 7 929
I. 
Jmění
celkem

Vlastní jmění (901) 84 1 897 3 263
Fondy (911) 85 3 360 4 264
Oceňovací rozdíly z přecenění  finančního majetku a závazků (921) 86
Součet ř. 84 až 86 87 5 257 7 527

II.
Výsledek 
hospodaření 
celkem

Účet výsledku hospodaření (±963) 88 403
Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (±931) 89 209
Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let (±932) 90
Součet ř. 88 až 90 91 209 403

B. Cizí zdroje celkem ř. 93 + 101 + 125 + 128 92 20 211 17 660
I. Rezervy (941) 93
II.
Dlouhodobé
závazky
celkem

Dlouhodobé  úvěry (951) 94
Vydané dluhopisy (953) 95
Závazky z pronájmu (954) 96
Přijaté dlouhodobé zálohy (955) 97
Dlouhodobé směnky k úhradě (958) 98
Dohadné účty pasivní (389) 99
Ostatní dlouhodobé závazky (959) 100
Součet ř. 94 až 100 101

III.
Krátkodobé
závazky
celkem

Dodavatelé (321) 102 443 390
Směnky k úhradě (322) 103
Přijaté zálohy (324) 104
Ostatní závazky (325) 105 10 141
Zaměstnanci (331) 106 727 1 007
Ostatní závazky vůči zaměstnancům (333) 107
Závazky ze sociálního zabezpečení a zdr. pojištění (336) 108 359 450
Daň z příjmů (341) 109
Ostatní přímé daně (342) 110 69 91
Daň z přidané hodnoty (343) 111 118 80
Ostatní daně a poplatky (345) 112 1
Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu (346) 113 13 059 8 159
Závazky ze vztahu k rozp. orgánů územ. sam. celků (348) 114 445
Závazky z upsaných nespl. cenných papírů a vkladů (367) 115
Závazky za společníky sdruženými ve společnosti (368) 116
Závazky z pevných termínových operací a opcí (373) 117
Jiné závazky (379) 118 16 43
Krátkodobé úvěry (231) 119
Eskontní úvěry (232) 120
Vydané krátkodobé dluhopisy (241) 121
Vlastní dluhopisy (255) 122
Dohadné účty pasivní (389) 123
Ostatní krátkodobé finanční výpomoci (379) 124
Součet ř. 103 až 124 125 15 246 10 360

V.
Jiná pasiva
celkem

Výdaje příštích období (383) 126 1
Výnosy příštích období (384) 127 4 964 7 300
Součet ř. 126 až 127 128 4 965 7 300
ÚHRN PASIV ř. 83 + 92 129 25 677 25 589
Kontrolní číslo ř. 83 až 129 998 102 708 102 360
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VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁTY k 31. 12. 2017 (v celých tis. Kč)

Číslo účtu Název ukazatele Číslo řádku
Činnost

Hlavní Hospodářská Celkem
5 6 7 8

A. NÁKLADY
I. Spotřebované nákupy 
a nakupované služby 
celkem

4 353 4 397 8 750
501, 502, 503 Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladových dodávek 1 1 379 113  1 492
504 Prodané zboží 2  
511 Opravy a udržování 3 4 4
512 Náklady na cestovné 4 272 272
513 Náklady na reprezentaci 5 127 34 161
518 Ostatní služby 6 2 573 4 250 6 823

II. Změny stavu zásob 
vlastní činnosti a aktivace 560 Změna stavu zásob vlastní činnosti 7

571, 572 Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizačních služeb 8
573, 574 Aktivace dlouhodobého majetku 9

III. Osobní náklady celkem 18 327 288 18 615
521 Mzdové náklady 10 13 941 213 14 154
524 Zákonné sociální pojištění 11 4 172 72 4 244
525 Ostatní sociální pojištění 12 52 52
527 Zákonné sociální náklady 13 27 27
528 Ostatní sociální náklady 14 135 3 138

IV. Daně a poplatky celkem 4 4
531, 532, 538 Daně a poplatky 15 4 4

V. Ostatní náklady celkem 544 76 620
541, 542 Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále 16
543 Odpisy nedobytné pohledávky 17
544 Nákladové úroky 18
545 Kurzové ztráty 19 327 327
546 Dary 20 76 76
548 Manka a škody 21 3 3
549 Jiné ostatní náklady 22 213 213

VI. Odpisy, prodaný 
majetek, tvorba a použití 
rezerv a opravných položek

551 Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 23
552 Prodaný dlouhodobý majetek 24
553 Prodané cenné papíry a podíly 25
554 Prodaný materiál 26
556, 559 Tvorba a použití rezerv a opravných položek 27

VII. Poskytnuté příspěvky 
celkem

2 2
581, 582 Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované mezi 

organizačními složkami
28 2 2

VIII. Daň z příjmů celkem
595 Daň z příjmů 29

Účtová třída 5 celkem (řádek 1 až 29) 23 230 4 762 27 992

IX. Finanční zpráva za rok 2017
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VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁTY k 31. 12. 2017 (v celých tis. Kč)

Číslo účtu Název ukazatele Číslo řádku
Činnost

Hlavní Hospodářská Celkem
5 6 7 8

B. VÝNOSY
I. Provozní dotace 21 917 21 917

691 Provozní dotace 1 21 917 21 917
II. Přijaté příspěvky 104 104

681 Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 2
682 Přijaté příspěvky (dary) 3 104 104
684 Přijaté členské příspěvky 4

III. Tržby za vlastní výkony 
a za zboží

885 5 159 6 044

IV. Ostatní výnosy celkem 329 329
641, 642 Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále 5
643 Platby za odepsané pohledávky 6
644 Výnosové úroky 7
645 Kursové zisky 8
648 Zúčtování fondů 9 329 329
649 Jiné ostatní výnosy 10

V. Tržby z prodeje majetku
652 Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 11
653 Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 12
654 Tržby z prodeje materiálu 13
655 Výnosy z krátkodobého finančního majetku 14
657 Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 15

Účtová třída 6 celkem (řádek 1 až 15) 23 235 5 159 28 394
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 
PŘED ZDANĚNÍM

5 398 403

D. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 
PO ZDANĚNÍ

5 398 403

Kontrolní číslo 999 138 521 25 398 163 919

IX. Finanční zpráva za rok 2017
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IX. Finanční zpráva za rok 2017

Příloha v účetní závěrce sestavená k 31. 12. 2017

RUBIKON Centrum, z.s. 
Korunní 880/101, Praha 3, 130 00  
IČ: 60446871

1. Základní údaje

Účetní období: 1.1.2017 – 31.12.2017
Název: RUBIKON Centrum, z.s. (dále „RUBIKON Centrum“)
Sídlo organizace: Korunní 880/101, Praha 3, 130 00
Právní forma: zapsaný spolek

Statutární orgán: Rada spolku –  Mgr. Dagmar Doubravová 
Ludmila Hasmanová 
Mgr. Jarmila Neumannová 
Mgr. Lenka Ouředníčková 
Mgr. Dana Syslová

Předseda: Mgr. Dagmar Doubravová
Místopředseda: Mgr. Lenka Ouředníčková
Revizor: Ing. Dáša Smetanková, Ph.D.

Datum vzniku: 26. 5. 1994

Původní název: Sdružení pro rozvoj sociální práce v trestní justici, později též Sdružení pro probaci a mediaci v justici, o.s. Ke změně 
názvu došlo dne 4. 6. 2012 na Konferenci členů Sdružení. Nový název byl oznámen a vzat na vědomí MV ČR dne 13. 6. 2012. Ke změně 
adresy došlo dne 26. 9. 2007. Zapsáno u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou L 6080.

Účel (poslání): 
• pomáháme lidem, kteří chtějí překročit svou trestní minulost;
• podporujeme je v získání práce, řešení dluhů a v odpovědnosti vůči sobě, rodině a svému okolí; 
• spolupracujeme s klíčovými aktéry v dané oblasti s cílem zavádět nová, účinná řešení;
• jdeme příkladem a pomáháme utvářet společnost, která umí dát šanci na nový začátek. 

Hlavní činnost: 
• podporujeme rozvoj sociálních služeb v justici;
• podporujeme zejména rozvoj probačních a mediačních činností a dalších způsobů řešení trestních věcí, které berou ohled na 

potřeby obviněného, zájmy poškozeného a trestným činem dotčené komunity;
• zvyšujeme informovanost odborné i laické veřejnosti o alternativních formách řešení trestných činů a společenských konfliktů;
• posilujeme odbornost pracovníků působících v oblasti sociálních služeb, zajišťujeme vzdělávací aktivity a odborná setkání;
• přispíváme k vytváření etických zásad a profesionálních standardů v oblasti probačních a mediačních činností;
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• podporujeme spolupráci neziskových organizací a justičních orgánů v oblasti práce s pachateli trestných činů a poškozenými;
• rozvíjíme mezinárodní spolupráci v oblasti sociálních služeb v justici a realizace trestů a opatření vykonávaných ve společenství;
• získáváme a shromažďuje domácí a zahraniční literaturu, věnujeme se publikační činnosti zaměřené zejména na oblast nových 

forem řešení trestních případů a zajišťujeme překlady zahraničních materiálů tohoto zaměření;
• spolupracujeme s iniciativami a organizacemi, jejichž náplň je blízká činnosti RUBIKON Centra, a to jak na území ČR, tak 

v zahraničí;
• podporujeme rozvoj a realizujeme specializovanou práci s rodinou (např. preventivní programy, programy sanace rodiny).

Tyto výše uvedené činnosti vykazujeme v jedné hlavní činnosti. 

Vedlejší (hospodářská) činnost: pronájem prostor RUBIKON Centra – občasný pronájem. Nákup registrací a prodej partnerství v rámci 
Yellow Ribbon Run (charitativní běh, jehož cílem je osvěta tématu obtížné zaměstnatelnosti lidí s trestní minulostí). Zprostředkování 
sociálně znevýhodněných pracovníků, kteří provádějí pomocné přípravné práce pro šití autopotahů a obdobné činnosti.

Kategorie účetní jednotky: malá

Zakladatelé: Dagmar Doubravová, Otmara Nanque (Hrušková), Lenka Ouředníčková (Mecerodová), Pavel Štern, Helena Válková

2. Obecné účetní zásady

2.1 Dlouhodobý majetek
Organizace eviduje v dlouhodobém majetku všechny stavby a jejich technické zhodnocení bez ohledu na výši pořizovací ceny.

Organizace eviduje v dlouhodobém hmotném majetku hmotný majetek s dobou použitelnosti vyšší než 1 rok a s pořizovací cenou 
vyšší než 40 000 Kč, účtuje o něm na účtech dlouhodobého majetku a vykazuje ho v rozvaze.

Hmotný majetek v pořizovací ceně nižší než 40 000 Kč účtuje organizace do nákladů. Hmotný majetek v pořizovací ceně vyšší než 
3 000 Kč, ale nižší než 40 000 Kč s dobou použitelnosti delší než 1 rok eviduje organizace v operativní evidenci. Zvláštní režim je v evi-
denci Komunitního centra a zahrady Kotlaska, kde se eviduje veškerý drobný hmotný majetek s dobou použitelnosti delší než 1 rok.

Organizace eviduje v dlouhodobém nehmotném majetku nehmotný majetek s dobou použitelnosti vyšší než 1 rok a s pořizovací 
cenou vyšší než 60 000 Kč.

Nehmotný majetek v pořizovací ceně nižší než 60 tis. Kč účtuje organizace do nákladů. Nehmotný majetek v pořizovací ceně vyšší než 
10 000 Kč, ale nižší než 60 000 Kč s dobou použitelnosti delší než 1 rok eviduje organizace v operativní evidenci.

Úroky nejsou součástí pořizovací ceny dlouhodobého majetku.

Dlouhodobý majetek je odepisován daňově dle odpisových skupin stanovených ZDP a účetně dle skutečné doby použitelnosti, která 
je vždy popsána v protokolu o zařazení majetku do užívání.
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2.2 Zásoby
Organizace eviduje v zásobách zboží v pořizovacích cenách – nakoupená trika YRR, která se prodávají na akcích. O zboží účtuje způso-
bem B. Dále v zásobách eviduje přijaté potraviny z Potravinových bank, určené k následnému přerozdělení klientům.

2.3 Pohledávky
Pohledávky se oceňují při svém vzniku jmenovitou hodnotou. Organizace běžně netvoří opravné položky. O případně tvorbě opravné 
položky může rozhodnout ředitel organizace na základě analýzy platební schopnosti odběratelů a věkové struktury pohledávek.

2.4 Cizoměnové transakce
Majetek a závazky pořízené v cizí měně se oceňují v českých korunách v kurzu platném ke dni jejich vzniku (vyhlášeným ČNB k před-
chozímu pracovnímu dni).

Aktiva a pasiva v zahraniční měně jsou k rozvahovému dni přepočítávána podle kurzu devizového trhu vyhlášeného Českou národní 
bankou.

2.5 Časové rozlišení
Organizace účtuje o nákladech příštích období. Prostřednictvím nákladů příštích období časově rozlišuje náklady, které souvisí s další-
mi obdobími. Organizace nerozlišuje náklady, které se každoročně opakují a náklady, které jsou svou částkou nevýznamné, tj. do výše 
5 000 Kč. Organizace účtuje také o výnosech příštích období, a to v případě již přijatých, ale zatím nepoužitých dotací.

2.6 Bezúplatně nabytý dlouhodobý majetek, investiční dotace a dary
Ve vlastním jmění na účtu skupiny 901 – Vlastní jmění organizace účtuje o zdrojích pořízení bezúplatně nabytého dlouhodobého 
majetku stejně tak jako o investičních dotacích nebo účelových investičních darech. Tato částka je pak rozpouštěna na účet skupiny 
648 – Zúčtování fondů současně s účtováním odpisů.

2.7 Veřejná sbírka
Ve fondech na účtu 911 – Fond veřejné sbírky organizace účtuje o zdrojích získaných z veřejné sbírky. Průběžně organizace účtuje 
o použití výtěžku veřejné sbírky podvojným zápisem na vrub fondu veřejné sbírky ve prospěch účtu 648 – Zúčtování fondů. Vykazo-
vaný stav fondu veřejné sbírky odpovídá neutracené částce z veřejné sbírky určené pro další použití, tj. stavu sbírkového bankovního 
účtu.

2.8 Přijaté dary
Ve fondech organizace dále účtuje o přijatých individuálních darech, a to přímým zápisem ve prospěch fondu a na vrub účtu 211 – 
Pokladna nebo 221 – Bankovní účet a to pouze v případě, že na tyto dary uplatňuje osvobození od daně z příjmu. Ostatní přijaté dary 
jsou účtovány na jednotlivé analytické účty 682/… Vykazovaný stav fondu individuálních darů odpovídá výši doposud neutracených 
darů.

2.9 Přijaté dotace
Přijaté dotace jsou prostředky poskytnuté z veřejných zdrojů, tedy zejména ze zdrojů státního rozpočtu, z rozpočtů územně samo-
správných celků, ze zdrojů státních rozpočtů cizích států apod. O  těchto prostředcích účtuje organizace při přijetí na závazkových 
účtech skupiny 34. V případě, že není celé přijatá částka dotace do konce roku utracena, je zbylá částka vykázána jako závazek na účtu 
skupiny 34 nebo jako výnos příštích období na účtech skupiny 38. V případě, že je utraceno v rámci dotovaného projektu více, než bylo 
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zatím v rámci dotace přijato, účtuje organizace na vrub účtu skupiny 385 – příjmy příštích období ve prospěch účtu 691 – Dotace, tak 
aby výsledek hospodaření z dotace byl vždy nulový.

2.10 Vlastní jmění
Na účtu 901 – Vlastní jmění organizace eviduje pouze výsledek hospodaření minulých let a to kumulativně od počátku jejího vzniku. 
Poprvé v roce 2017 jsou zde zaúčtovány části přijatých dotací ESF, z kterých byl pořízen DHM a DNHM a v následujících letech bude 
postupně tato částka snižována o odpisy tohoto majetku.

2.11 Daň z příjmů
Organizace je veřejně prospěšným poplatníkem v souladu s §17a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších před-
pisů (dále jen ZDP). Organizace uplatňuje osvobození darů podle §19b odst. 2 b) ZDP vždy když je to možné.

3. Doplňující údaje k výkazům

3.1 Dlouhodobý majetek
Přírůstkem dlouhodobého hmotného majetku v roce 2017 je technické zhodnocení komunitního centra a zahrady RESTO v celkové 
pořizovací ceně 1 050 tis. Kč. Doba odpisování byla stanovena na 10 let.

K nejvýznamnějším přírůstkům dlouhodobého nehmotného majetku patří webové stránky s pořizovací cenou 100 tis. Kč a dobou 
odepisování 5 let a reklamní spot s pořizovací cenou 159 tis. Kč a dobou odepisování 2 roky.

3.2 Podíly, podílové listy, dluhopisy, akcie
RUBIKON Centrum je jediným společníkem firmy Rubikon Centrum Servis s.r.o. s vkladem 50 tis. Kč (2016 – 50 tis. Kč), o který bylo 
poníženo vlastní jmění RUBIKON Centra na účtu 901. Výše základního kapitálu firmy Rubikon Centrum Servis je 50 tis. Kč (2016 – 
50 tis. Kč), výše vlastního kapitálu k 31.12. 2017 je 58 tis. Kč (2016 – 51 tis. Kč). Za účetní období 2017 byl dosažen výsledek hospo-
daření v podobě účetního zisku 6 tis. Kč (2016 – 21 tis. Kč). 

RUBIKON Centrum je zřizovatelem Nadačního fondu RUBIKON se sídlem Korunní 880/101, Praha 3. Identifikační číslo nadačního fon-
du je 242 69 859. Tento nadační fond není aktivní.

3.3 Dluhy po splatnosti z titulu daní, sociálního či zdravotního pojištění
Organizace žádné takové dluhy neeviduje.

3.4 Dlouhodobé závazky
Organizace neeviduje žádné dlouhodobé závazky se splatností delší než 5 let od rozvahového dne.

3.5 Závazky ve vztahu k státnímu rozpočtu a územ. sam. celků
Závazky ve vztahu ke státnímu rozpočtu činí 8 159 tis. Kč (2016 – 13 059 tis. Kč). Částku tvoří přijaté nevyúčtované platby od MPSV.

Závazky k územ. sam. celkům činí 0 tis. Kč (2016 – 445 tis. Kč).
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3.6 Výnosy příštích období
Výnosy příštích období činí 7 300 tis. Kč (2016 – 4 965 tis. Kč). Zůstatek je tvořen nevyčerpanými přijatými dary ve výši 4 155 tis. Kč 
(2016 – 4 077 tis. Kč) a nevyčerpanými vyúčtovanými nepřímými náklady ve výši 3 145 tis. Kč (2016 – 888 tis. Kč). 

3.7 Majetek neuvedený v rozvaze
Kromě drobného majetku v zanedbatelné hodnotě neeviduje organizace žádný majetek neuvedený v rozvaze.

3.8 Závazky nevykázané v rozvaze
Organizace neeviduje žádné závazky, které by k rozvahovému dni nebyly vykázány v rozvaze.

3.9 Osobní náklady
Průměrný počet zaměstnanců:

Počet
Průměrný počet zaměstnanců v roce 2017 37,62
Průměrný počet zaměstnanců v roce 2016 18,69

z toho členů řídících orgánů:
Počet

Průměrný počet řídících pracovníků v roce 2017 2
Průměrný počet řídících pracovníků v roce 2016 2

Osobní náklady na zaměstnance, z toho na členy řídících orgánů:
2017  

(v tis. Kč)
2016 

(v tis. Kč)
Osobní náklady na zaměstnance 18 615 10 599
Mzdové náklady 14 154 8 420
Zákonné sociální pojištění 4 244 2 153
Ostatní sociální pojištění 52 26
Osobní náklady na členy řídících orgánů 1 226 1 297

Členům orgánů v roce 2017 nebyly poskytnuty žádné odměny ani funkční požitky, nebyly jim poskytnuty ani žádné půjčky, úvěry, 
záruky či jiná plnění. Členové orgánů nemají žádnou účast v osobách, s nimiž organizace v roce 2017 uzavřela smluvní vztahy.

3.10 Odměna přijatá statutárním auditorem
Organizace povinnosti auditu účetní závěrky nepodléhá.

3.11 Náklady a výnosy mimořádné svým objemem nebo původem
V roce 2017 nevykazuje organizace žádné náklady nebo výnosy, které by byly mimořádné svým původem nebo objemem.

3.12 Zástavy a ručení
Majetek organizace není zatížen žádným zástavním právem. Organizace neposkytla ani nepřijala žádná ručení.
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3.13 Vlastní zdroje 

(v tis. Kč)
Vlastní 
jmění Fondy

Nerozděl. 
zisk

Výsledek 
hospodaření Celkem

Zůstatek k 1. 1. 2017 1 897 3 360 209 – 5 466
Převod výsledku hospodaření 209 – –209 – –
Přijaté dary – 2 874 – – 2 874
Poskytnuté dary – –1 841 – – –1 841
Zúčtovaní fondů – –329 – – –329
Dotace na dlouhodobý majetek 1 309 – – – 1 309
Odpisy dlouhodobého majetku –152 – – – –152
Vrácení nevyužitého poskytnutého daru – 200 – – 200
Výsledek roku 2017 403 403
Zůstatek k 31. 12. 2017 3 263 4 264 0 403 7 930

3.14 Přijaté dotace a dary
V roce 2017 byly přijaty zejména následující dotace:

• ESF Operační program zaměstnanost – celkem 10 projektů ve výši 17 588 298,74 Kč
• ESF Operační program Praha Půl Růstu – Komunitní centrum a zahrada RESTO – 2 672 896,28 Kč
• Fundamental Rights and Citizenship Programme of the European Union – IJJSE: Training for Professionals – 30 781,86 Kč
• MČ Praha 2 – Terciární prevence pro Prahu 2 v roce 2017 – 44 300 Kč
• MHMP – Práce s pachateli v Praze – 360 000 Kč
• Úřad práce ČR – dotace na mzdy pro pracovníky v režimu VPP a SÚPM 336 512 Kč
• Magistrát města Kladna – Sociální integrace osob s trestní minulostí na území města Kladna – 50 000 Kč
• Vzdělávací program EU Erasmus+ – PRE: Příprava k podpoře sociálního a pracovního trhu na reintegraci osob po výkonu trestu 

odnětí svobody – 776 377,05 Kč.
Všechny tyto peněžní prostředky byly vyčerpány, a proto se ve stejné výši objevují taktéž v nákladových položkách v celkové sumě 
21 917 tis. Kč.

V roce 2017 byly přijaty následující peněžní dary (jednotlivě uvedeny dary nad 10 000 Kč, ostatní souhrnně):
• ČSOB –199 478 Kč
• ExxonMobil Business Support Center Czechia s.r.o. –20 000 Kč

Z výše uvedených darů organizace v roce 2017 využila 94 899,29 Kč. Nevyčerpaná část daru od ČSOB je vykázána ve výnosech příštích 
období.

A dále:
• Jan Bárta – 500 000 Kč
• VEBO – 2 197 700 Kč
• Schindler CZ, a.s. – 56 000 Kč
• Ostatní dary souhrnně – 41 495,52 Kč
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Tyto výše uvedené dary byly osvobozeny od DP, účtovány na fondy 911 a budou využity až v následujících letech.

A nepeněžní dary:
• Česká federace potravinových bank, o.s. – 37 558,60 Kč – ve stejné výši rozdáno klientům
• banh-mi-ba – občerstvení ve výši 5 000 Kč – využito vše ve 2017

3.15 Poskytnuté dary
RUBIKON Centrum poskytlo firmě Rubikon Centrum Servis s.r.o. dary ve formě peněžních prostředků ve výši 1 599 843,21 Kč. 

3.16 Veřejná sbírka
RUBIKON Centrum pořádá sbírku, jejímž účelem je poskytování bezplatných komplexních služeb vedoucích k integraci osob s trestní 
minulostí zpět do společnosti – služby pro zvýšení zaměstnanosti, k řešení zadluženosti a efektivity alternativních trestů, vč. progra-
mů ke snížení recidivy mladistvých pachatelů.

Číslo jednací a datum vydání osvědčení: S-MHMP/1360207/2015, 1461574/2015. Datum zahájení a ukončení sbírky: 1. 9. 2015 na 
dobu neurčitou. 

V roce 2017 byla do VS přijata bezúplatná plnění ve výši 41 497 Kč a celá tato částka byla osvobozena dle §19b, odst. 2c). Jako náklady 
byly vykázány pouze poplatky portálu Darujme.cz ve výši 272 Kč. K 31. 12. 2017 je zůstatek na transparentním sbírkovém účtu zříze-
ném u FIO banky 100 101 Kč.

Částka k dalšímu použití je uložena na sbírkovém účtu a evidována ve zvláštním fondu ve vlastních zdrojích organizace.

3.17 Výsledek hospodaření a daň z příjmu
Výsledek hospodaření za rok 2016 byl převeden ve formě zisku 208 867,14 Kč do vlastního jmění organizace na účet 901.

Za rok 2017 organizace vykazuje zisk ve výši 402 728,91 Kč. Základ daně z příjmu ve výši 0 Kč byl zjištěn následovně:

Z výnosů i nákladů byla vyjmuta částka dotací, které nejsou předmětem DP 21 917 035 Kč. Z výnosů dále vyjmuto zúčtování VS 272 Kč. 
Z nákladů (ř.40 DP) byly odečteny účty 528, 513, 546 a 518/913, a to pouze částkami, které byly zaúčtovány mimo dotace (vyjmuto 
již výše celou sumou). Po těchto úpravách je základ daně 534 309 Kč, dále byl zaokrouhlen a snížen na 236 000 Kč uplatněním snížení 
základu daně v souladu s §20 odst. 7 ZDP o 298 000 Kč. Na vypočtenou daň 44 840 Kč je uplatněna sleva na dani dle §35, odst. 1b) 
ZDP (0,75 úv. X 60 tis. Kč=45 tis. Kč) a tudíž konečná daň je 0 Kč.

3.18 Významné události mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky
1. 1. 2018 došlo ke změně právní formy RUBIKON Centra ze zapsaného spolku na ústav. Ředitelem RUBIKON Centrum, z.ú. byla jme-
nována Mgr. Dagmar Doubravová. Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nenastaly žádné další významné 
události.

V Praze dne 28. 6. 2018

Sestavily: Romana Lafatová, Ing. Kamila Škodová
Statutární orgán: Mgr. Dagmar Doubravová
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Státní správa:
• Institut pro kriminologii a sociální 

prevenci 
• Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
• Ministerstvo spravedlnosti ČR

• Ministerstvo vnitra ČR – odbor 
prevence kriminality

• Probační a mediační služba
• Úřad práce ČR

• Úřad vlády – Agentura pro sociální 
začleňování 

• Vězeňská služba ČR
• Výzkumný ústav práce a sociálních 

věcí, v.v.i.

Samospráva:
• Hlavní město Praha 
• Města Chodov, Karlovy Vary, Kladno, 

Kolín, Ostrava, Příbram, Úvaly

• MAS Pošembeří
• Městské části Praha 2, 8 a 14 

• Středočeský kraj

Nadace a fondy:
• ČSOB Nadační program vzdělání • Evropský sociální fond • Nadace Neziskovky.cz

Spolupracující a podporující firmy:
• A-GIGA
• AGRO Jevišovice, a. s. 
• Amfion
• Antalis, s. r. o. 
• ARRIVA PRAHA s.r.o.
• ARRIVA TRANSPORT ČESKÁ 

REPUBLIKA a. s. 
• Ashoka Česká republika
• Axocom
• banh-mi-ba s.r.o.
• Business Leaders Forum
• CDV služby, s. r. o. 
• COMPASS GROUP
• Coretex, s.r.o.
• CRM pro neziskovky, o. s.

• Česká federace potravinových bank, 
o.s.

• Česká televize
• Československá obchodní banka a. s.
• ČSAD MHD
• D.A.S. Rechtschutz AG
• Dermacol
• Diakonie ČCE 
• dm drogerie markt s. r. o. 
• DP Work s. r. o. 
• Družina
• Enterprise ZN s. r. o.
• ExxonMobil Business Support Center 

Czechia s.r.o.
• Edymax
• Freko a.s.

• Froněk spol. s r. o. 
• GADE 
• GANYMED CZ, spol. s r.o.
• Geronimo, a. s. 
• Google
• Hamerník s. r. o. 
• Haryservis II.
• Hero Clan 
• Hotely Hilton Prague
• Ikea
• IP Systém a. s. 
• Italinox
• JIPOCAR Obaly, s. r. o. 
• Karel Jelen
• Konfederace zaměstnavatelských 

a podnikatelských svazů

Děkujeme všem spolupracovníkům, partnerům a donorům za poskytnutí podpory, kterou v roce 2017 naší organizaci 
poskytli, ať už formou finančního daru, dobrovolného času, know-how či jinou formou spolupráce. 

Děkujeme i všem neziskový organizacím, které spolu s námi pomáhali lidem s trestní minulostí.

I díky Vám se nám daří měnit k lepšímu životy našich klientů!

51



X. Poděkování partnerům

• Kostelecké uzeniny, a. s. 
• KRUK
• Lesy České republiky, s. p. 
• Lindab, s.r.o.
• LION PRODUCTS s. r. o. 
• LMC s. r. o.
• Mezinárodní vězeňské společenství
• Microsoft
• Nemocnice na Františku
• Otakar Chládek sadovnický 

a zahradnický servis 
• PAPEI, a. s. 
• Prague International Marathon, spol. 

s r. o. 

• Pražské služby, a.s.
• Pálffy Palác Restaurant 
• Podané ruce 
• Pro Fair Play
• PRŮMSTAV 
• Raudo
• RunCzech
• Sedmá ubytovací s. r. o.
• Semanta s.r.o.
• Schindler 
• Siko
• SINTEX, a.s. 
• Skanska a.s.
• SMP

• Sodexo
• SPOLEČNE - JEKHETANE, o. s.
• STILL ČR, spol. s r.o.
• SUMMIT MEDIA (CZ) LIMITED, 

organizační složka
• Svatavské strojírny, s.r.o.
• Svaz dopravy a průmyslu
• Tesco
• Technické služby města Úvaly
• TV Facility
• United Bakeries a. s. 
• ZEPRIS s.r.o.
• Polytechna Consulting, a.s.
• Wunderman s. r. o.

Individuální dárci:
• Jan Bárta 
• David Voňka a Hana Voňková
• Eva Ligasová 

• Josef Richtr
• Markéta Šulcová
• Lubomír Majerčík 

• Zuzana Lašová 
•  a další …

Zahraniční partneři:
• EDUKOS
• Charity and support fund 

„Garstyčiosgrūdas“ 
• IJJO – International Juvenile Justice 

Observatory 

• SCORE (Singapore Corporation of 
Rehabilitative Enterprises)

• Singapore Prison Service 
• Slawek Foundation 

• Váltó-Sáv Alapítvány 
• VEBO – Der Verein zur Entwicklung 

der Bewährungshilfe in Osteuropa
• Working Chance
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XI. Plány na rok 2018 aneb A co dál…

Vstup do roku 2018 znamená pro RUBIKON Centrum změnu právní formy – od 1. 1. 2017 již nejsme zapsaný spolek, ale zapsaný 
ústav, tedy RUBIKON Centrum, z.ú. Od této transformace si mj. slibujeme, že díky ní budeme pro naše partnery a spolupracující 
subjekty (ještě) důvěryhodnější, než doposud.

V příštím roce chceme napnout síly k naplnění následujících cílů:

• Posílit roli RUBIKON Centra jako inkubátoru inovací a řešení na míru v oblasti trestní justice.

• Prosazovat systémové změny vedoucí k odstranění překážek reintegrace lidí s trestní minulostí nově ve spolupráci 
s dalšími NNO působícími v této oblasti.

• Zkvalitnit způsob analýzy dat a měření dopadu našich služeb díky účasti v Impact Academy.

• Dále rozšiřovat řady běžců se žlutou stužkou a utužovat partnerství se zaměstnavateli, kteří překonali předsudky 
a rozhodli se dát druhou šanci lidem s trestní minulostí.

• Vytvořit webové stránky Komunitního centra a zahrady Kotlaska, a i tím pomoci naplno rozvíjet potenciál tohoto 
báječného místa. 

• Navázat na úspěšnou podzimní kampaň „Nesedím, pracuji“ jejím pokračováním na jaře 2018

• Využít potenciál sociální firmy Rubikon Centrum Servis a dále rozvíjet oboustranně prospěšné aktivity, včetně nové oblasti 
činnosti RCS, kterou je oblast autodopravy.
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