OSTRAVO JEDEM! RUBIKON CENTRUM
ROZŠIŘUJE SVÉ SLUŽBY DO OSTRAVY!
PRAHA, 29. září 2016 – RUBIKON Centrum
rozšiřuje síť svých poradenských center a od září
2016 nabízí své služby i lidem s trestní minulostí
v Ostravě a okolí.
Slavnostní otevření ostravské pobočky se koná v pátek 14. 10. 2016, od 10:00 – 12:00 hodin, U
Tiskárny 3.
Cílem RUBIKON Centra je začlenit lidi s trestní minulostí do života, snižovat recidivu a zvyšovat tak
bezpečí nás všech. „S klienty pracujeme tak, abychom co nejvíce zvýšili šance na jejich uplatnění na trhu
práce, kterou chápeme jako klíčovou podmínku úspěšné integrace. Jako velmi prospěšná se ukázala tzv.
tréninková místa, díky které klient získá pracovní návyky, odbornost a reference a je tak nejlépe připraven na
vstup na primární trh práce“, zmiňuje Zuzana Baturná, vedoucí ostravské pobočky.
Služby RUBIKON Centrum poskytuje komplexně, to znamená, že nedílnou součástí je i řešení dluhů. „Až 95
% lidí, kteří mají za sebou trestní minulost, je zadlužených a jak je známo, dluhy jsou jedním z hlavních
důvodů, díky kterému se vrací k trestné činnosti“, dodává Kateřina Jirová, vedoucí Dluhové poradny
RUBIKON Centra.
Bezplatné služby klientům poskytují dva pracovní a jeden dluhový poradce. V sociální stabilitě a komunikaci
s úřady jim budou ale také pomáhat tzv. peer mentoři, což jsou lidé, kteří si v minulosti prošli stejnou
zkušeností, a proto vědí, co člověka po propuštění z vězení čeká.
Kontaktní osoba pro ostravskou pobočku: Zuzana Baturná, baturna@rubikoncentrum.cz
Služby pracovního a dluhového poradenství jsou poskytovány v rámci projektu „Prostup k pracovnímu
uplatnění“ (CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_026/0000839), podpořeného Evropským strukturálním fondem a státním
rozpočtem ČR.

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.
Od roku 2012 RUBIKON Centrum podpořilo několik tisíc lidí s trestní minulostí a zaměstnalo kolem 500
kandidátů.
Více informací na webových stránkách http://www.rubikoncentrum.cz/ nebo na našem Facebooku.

