PRAHA 13. 6. 2016

„NEMÁM SVATOZÁŘ. MÁM PRÁCI.“
To je název konference, kterou RUBIKON Centrum pořádalo 20. 5. 2016 v Hotelu Hilton Prague.
Salonek Tyrolka byl plný padesáti čtyř účastníků z řad státní správy, zaměstnavatelů a úspěšných
klientů RUBIKON Centra.

Konference byla věnována tématu rovných příležitostí a zaměstnávání osob s trestní minulostí a konala
se k příležitosti ukončení realizace projektu „Dejme druhou šanci“ (č. 3610063) podpořeného grantem
z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. Projekt „Dejme druhou šanci“ cílil na zlepšení přístupu
k zaměstnání pro osoby, které jsou při vstupu na trhu práce znevýhodněny záznamem v Rejstříku trestů a tím
dosáhnout ochrany jejich práv.
Diskutovat nad tématem rovných příležitostí a zaměstnávání osob
s trestní minulostí a sdílet příklady dobré praxe přišli např. Petr Čihák ze
společnosti Arriva, Věra Babišová z telemarketingové agentury A-GIGA,
Lenka Všetečková z Aramarku, Zdeněk Modálek z CDV služby a
v neposlední řadě Hana Urbanová z hostitelského Hotelu Hilton Prague.

Do panelu zástupců státní správy zasedli Vladimír Zimmel, náměstek ministra spravedlnosti, Michal Špejra,
ředitel odboru trestní politiky, vězeňství, probace a mediace Ministerstva spravedlnosti ČR. Dále pak
promluvila Andrea Matoušková, ředitelka PMS ČR, Gabriela Vlčková z GŘ ÚP a Jiří Štegl z GŘ Vězeňské
služby ČR.

Výsledkem plodné diskuze a dalších aktivit projektu je návrh systémových změn a dílčích opatření
obsahující konkrétní doporučení týkající se rovného zacházení a přístupu k zaměstnání osob se záznamem
v Rejstříku trestů. Znění celého dokumentu je ke stažení zde: http://bit.ly/1VUfDal. Dokument byl zaslán na
patřičné resorty Ministerstva spravedlnosti ČR a Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a jsou plánována
další jednání.
Ve druhé části konference byly představeny inovativní produkty vytvořené během realizace projektu –
konkrétně se jedná o Manuál poradce, Příručku pro osoby se záznamem v Rejstříku trestů, Příručku pro
zaměstnavatele a Studii k problematice rovného zacházení. Inovativní produkty jsou k nahlédnutí zde:
http://bit.ly/1XdV6yt.
Závěrem mohli účastníci konference shlédnout kampaň „Nemám svatozář. Mám práci.“ podporující téma
zaměstnávání osob s trestní minulostí. Kampaňové spoty a vizuály jsou ke zhlédnutí zde:
http://bit.ly/1T5LEqS.
Kampaň na sociálních sítích dosáhla na více jak 70 000 uživatelů Facebooku a více jak 60 % z nich vidělo
kampaňové spoty až do konce.

Součástí kampaně byly taktéž Pohovory nanečisto, na
nichž mají kandidáti Pracovní agentury RUBIKON potkat
se

s reálnými

zaměstnavateli,

často

i

v prostředí

skutečných firem a vyzkoušet si pracovní pohovory na
nečisto. V květnu 2016 do realizace kampaně přibyl tzv.
Yellow Ribbon Run (Běh se žlutou stužkou), který se
letos poprvé běžel v rámci Pražského Volskwagen
Maratonu. Žluté štafety složené z vězňů, bývalých vězňů, CEO firem a zástupců státní správy svým
benefičním během zviditelnili problematickou zaměstnatelnost lidí po výkonu trestu odnětí svobody.
Konference „Nemám svatozář. Mám práci.“ byla plodná a vydařená, dovolte nám na závěr několik zpětných
vazeb jejích účastníků:
„Rád bych Vám a Vašim kolegyním poděkoval za možnost účasti na pátečním setkání.
S kolegyní jsme se shodli, že to bylo to velice zajímavé a pro oba velmi přínosné.“
(Petr Čihák, Arriva)
„Děkuji, bylo to příjemné a přínosné! Gratuluji!!“
(Andrea Matoušková, PMS ČR)
„Dobrý den, dovolte mi Vám poděkovat za velmi dobře připravenou a podnětnou
konferenci.“
(Mgr. Eva Heisslerová, Ministerstvo práce a sociálních věcí)

RUBIKON Centrum je nestátní nezisková organizace, která již přes 20 let vytváří programy směřující ke snižování
recidivy. Tím šetří prostředky daňových poplatníků a přispívá k bezpečí společnosti. Její snahou je opětovně začlenit lidi
s trestní minulostí do společnosti, rozvíjet jejich konkurenceschopnost na pracovním trhu a posílit jejich ekonomickou
situaci. Spolupracuje s více jak 140 zaměstnavateli, kteří jsou ochotní dát lidem se záznamem v trestním rejstříku
druhou šanci.
Více informací na webových stránkách http://www.rubikoncentrum.cz/ nebo na našem Facebooku.

www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz

