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02úvod

Často slýcháme i říkáme, že o peníze 

jde až na prvním místě. Jakkoli je tato 

fráze otřepaným klišé, o pravdivosti jejího 

obsahu se dnes a denně přesvědčují téměř 

všichni naši klienti. Dluhy, předluženost, 

dluhová past, exekuce, srážky ze mzdy – to 

jsou jedny z hlavních překážek, které jim 

stojí v cestě při jejich snaze překročit vlastní 

minulost. Stejně tak si pracovníci RUBIKON 

Centra ve snaze zajistit prostředky na služby, 

které mohou s překonáním těchto bariér 

pomoci, palčivě uvědomují, jak moc je tato 

průpovídka výstižná. Vždyť který pracovník 

neziskovky by dnes, jsa probuzen o půlnoci, 

nedokázal bez přeřeknutí oddrmolit 

„grantovýfiremníaindividuálnífundraising“?

Po tomto entrée asi nikoho nepřekvapí, 

že hlavním tématem aktuálního čísla 

RUBIKONOVIN jsou programy RUBIKON 

Centra zaměřené na řešení zadluženosti 

– naše dluhové poradenství a kurzy finanční 

gramotnosti. A hned úvodní rozhovor s kolegyní 

Pavlou Aschermannovou propojí tuto 

problematiku s placenými službami, které 

naše organizace nabízí a úspěšně realizuje. 

Dozvíte se také, že RUBIKON Centrum klientům 

nejen pomáhá při splácení půjček, ale že jim 

také samo půjčky poskytuje. Nevyhneme 

se ani již nakousnutému tématu získávání 

finančních zdrojů a o penězích se mezi řádky 

dočtete i v novinkách z Pracovní agentury 

RUBIKON a v aktualitách o projektech.

Pokud si ale RUBIKONOVINY přečtete 

pozorně, zjistíte, že to první místo v naší práci 

i v jednotlivých článcích přece jen obsadilo 

a pevně drží něco jiného než peníze. Jsou to 

příběhy lidí – našich klientů i našich kolegů. 

Doufáme, že se Vám budou líbit.
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03RoZHovoR: NEMÁME ŠANCI ZAKRNĚT

Mgr. Pavla Aschermannová je nedílnou 
součástí RUBIKON Centra již od r. 2005. Stála 
u zrodu všech aktivit organizace zaměřených 
na řešení finanční a dluhové situace našich 
klientů a na různých úrovních je také aktivně 
realizovala (jako manažerka projektu, právník 
organizace či dluhová poradkyně). Díky tomu 
je expertkou na metodiku práce se zadlužený-
mi klienty a garantem kvality především právní 
složky našich služeb. Z této pozice přirozeně vy-
chází její lektorská činnost v rámci vzdělávacích 
kurzů RUBIKON Centra pro odbornou veřejnost. 
A právě na tuto oblast jsme se zaměřili v našem 
rozhovoru.

Jak se stalo, že RUBIKON Centrum začalo vzdě-
lávat pracovníky pomáhajících profesí v pro-
blematice práce se zadluženými klienty?
RUBIKON Centrum začalo budovat dluhovou 
poradnu již v roce 2005. Vzhledem k tomu, že 
naprostá většina našich klientů ve větší či menší 
míře dluhy má, jsme záhy zjistili, že je to jedno 
z hlavních témat, na které se musíme při naší 
práci zaměřit. Každý dluhový poradce prošel in-
tenzivním zaškolením a soustavně si vědomosti 
doplňoval, a tak jsme byli brzy schopni vybudo-
vat funkční dluhové poradenství na profesionální 
úrovni. Postupem času se na nás začali obracet 
s žádostí o radu a pomoc pracovníci jiných nezis-
kových organizací, sociální pracovníci a zaměst-
nanci věznic a nám došlo, že máme co předat. Tak 
vznikl nápad vzdělávání v oblasti dluhové proble-
matiky.

Nevadí při realizaci kurzů, že máte zkušenost pře-
devším se zadluženými klienty s trestní minulostí? 
Neomezuje Vás to?
Naopak, specifičnost našich klientů nám během kur-
zů velmi pomáhá. Máme, co se týče dluhové oblasti, 
tu nejtěžší skupinu klientů. Mimo běžných dluhů ze 
spotřebitelských úvěrů a nezaplacených služeb mají 
naši klienti dluhy z trestné činnosti, někteří neplatí 
výživné, jsou často bez příjmů či s velmi malými pří-
jmy, a tím pádem téměř nenastávají situace, kdy by 

se nás účastníci kurzů ptali na problém, který jsme 
někdy v minulosti nemuseli řešit.

Jaká jsou podle Vaší zkušenosti pro účastníky kurzů 
nejlákavější témata, co na kurzu chtějí slyšet?
Velmi záleží na tom, zda s dluhovým poradenstvím 
začínají, nebo jsou už zkušenými poradci. Nováčky 
většinou zajímá téměř vše – právní pojmy, mapování 
dluhů, exekuce, osobní bankrot. Pro zkušené poradce 
je obvykle důležité téma obrany v exekuci a náleži-
tosti návrhů na osobní oddlužení. Obecně lze říci, že 
exekuce a insolvence jsou pro účastníky největším 
lákadlem. Na druhou stranu nás lektory potěší, když 
se v průběhu kurzu vzrušeně debatuje např. o společ-
ném jmění manželů či o dědictví a řada lidí zjistí, jak 
zajímavá jsou i tato témata.

V oblasti řešení dluhů je mnoho právních témat 
– jak předáváte právní informace „neprávníkům“? 
Co se Vám osvědčilo?
Obrázky, filmy a příběhy. Právní informace nejsou su-
chá fakta – vždyť jsou to pravidla, jak se mezi sebou 
máme chovat, a poučení, co se stane, když tato pravi-
dla nedodržíme. Jsou samy o sobě zajímavé. My je jen 
musíme přeložit z právnické řeči do normální češtiny 
a poutavě předat. A k tomu využíváme mnoho způso-
bů. Od vyprávění příběhů konkrétních lidí a kreslení 
schémat a obrázků na flip po nácvik modelových si-
tuací, práci ve skupinách či diskuzi. Prostě stará dobrá 
škola hrou.  Takové způsoby výuky dětí i dospělých 
už od Komenského pořád fungují, ať jde o jakýkoli 
obor, právo nevyjímaje.
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04RoZHovoR: NEMÁME ŠANCI ZAKRNĚT

Jste s absolventy kurzů v kontaktu i po pro-
školení? Co jim můžete dále nabídnout?
Společně s kurzem samotným si naši zákazníci 
platí i možnost obrátit se na nás v budoucnu 
s konkrétním případem či dotazem. Využívají 
toho opravdu hojně a my z toho máme i přes 
naši velkou vytíženost radost. Díky tomu zjistí-
me, co jsme jim dokázali na kurzu předat a jak 
jsou schopni využít nabyté znalosti ve své pra-
xi, a navíc tak dále rozvíjíme přátelské kontakty 
a možnosti další spolupráce s jinými organiza-
cemi a odborníky.

Co Vás osobně na přípravě a vedení kurzů nej-
víc baví?
Všechno. Ať už je to plánování kurzu nebo přípra-
va materiálů či samotné školení, patří lektorování 
k mým oblíbeným činnostem. Díky tomu, že ško-
líme často ve dvojici, je zábavná i přípravná část 
školení, kdy vymýšlíme obměny a aktivity účast-
níkům přímo na míru a domlouváme se na náplni 
školení, aby vyhovovala co nejlépe dané skupině 
lidí. A samozřejmě nesmím zapomenout na fi-
nanční přínos této služby pro RUBIKON Centrum, 
to mě také baví. 

Kromě toho, že jsou placené kurzy zdrojem fi-
nancí, vidíte v nich ještě nějaký další přínos pro 
RUBIKON Centrum?
Jiné než finanční přínosy jsou pro naši organizaci 
minimálně stejně důležité. Kvalita a úspěšnost kur-

zů, které realizujeme po celé republice, je pro nás tou 
nejlepší reklamou. Navíc školit něco tak proměnlivé-
ho, jako je dluhová problematika, vyžaduje neustálé 
nasazení celého našeho týmu. Máme teď v dluhové 
poradně dva právníky, kteří mají pořád co dělat, aby 
stíhali sledovat změny zákonů a pravidel, novinky 
v exekucích, nové metody lichvářských firem apod. 
Díky tomuto „luxusu“ právní podpory jsme schopni 
udržet kvalitu našeho poradenství i kurzů na vysoké 
úrovni. Lektoři si musí neustále doplňovat nové infor-
mace z dluhové problematiky, aby mohli čelit často 
komplikovaným dotazům účastníků, no a tak nemá-
me šanci zakrnět či usnout na vavřínech.

Děkujeme Vám za rozhovor!

Placené služby RUBIKON Centra

Naše nabídka:
RUBIKON Centrum realizuje 3 akreditované kurzy 
s tematikou řešení zadluženosti, a to trojím způsobem:

•	 Na zakázku organizace připravíme kurz „ušitý na 
míru“ zákazníkovi.

•	 Pořádáme otevřené kurzy pro jednotlivce z odborné 
veřejnosti.

•	 Účastníme se výběrových řízení v rámci veřejných 
zakázek na vzdělávání.

Poskytujeme i další odborné služby: vytváření metodik 
a odborných materiálů, odborné supervize, přednášky, 
právní konzultace a stáže.
•	 Více se dozvíte zde:  

http://www.rubikoncentrum.cz/vzdelavejte-se-s-nami.php

Počty za rok 2014:
•	 V loňském roce se na nás obrátilo celkem 13 subjektů 

(města, neziskové organizace, státní správa), 
abychom proškolili odborníky, kteří pracují s osobami 
ohroženými zadlužeností, chudobou či sociálním 
vyloučením. Celkem jsme vyškolili 154 pracovníků.

•	 Naše otevřené kurzy navštívilo celkem 109 
odborníků v oblasti práce s předluženými osobami, 
47 z nich přišlo také na návazné semináře.

•	 Ve veřejné zakázce Karlovarského kraje bylo 
dále proškoleno 96 sociálních pracovníků, zejména 
z obecních úřadů. Středočeský kraj si nás vybral, 
abychom uspořádali 20 přednášek v oblasti finanční 
gramotnosti pro celkem 225 seniorů.

Hodnocení za rok 2014:
Kvalitu našich kurzů „známkují“ sami účastníci na škále 
1 (výborně) až 4 (velmi špatně). Hodnotí lektory a jejich 
zkušenost s tématem, obsah kurzu, propojení teorie a praxe, 
pracovní materiály apod. Aktuální průměrná známka je 1,3.

Reference účastníků kurzů k řešení zadluženosti si můžete 
přečíst zde:  
http://www.rubikoncentrum.cz/vz-reference.php
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05CESTY K ŘEŠENÍ ZAdLUŽENoSTI

Dluhy nejen jako 
přítěž, ale i jako 
cesta, jak se vyrovnat 
s minulostí
V dluhovém poradenství RUBIKON Centra posky-
tujeme našim klientům poradenství a asistenci 
komplexně ve všech běžných oblastech finanční 
a dluhové problematiky. Jedná se o klasické slož-
ky dluhového poradenství: rozpočet, mapování 
dluhů, komunikaci s věřiteli a rozvržení splátek, 
informace o průběhu nalézacích a exekučních ří-
zení, včetně opravných prostředků, a také vše, co 
se týká insolvence a především oddlužení. Zvlášt-
ní pozornost věnujeme poradenství v rizikovém 
období před a po získání příjmu (tj. po nástupu 
do zaměstnání) ve spolupráci s Pracovní agentu-
rou RUBIKON a také podpoře zaměstnavatelů 
v oblasti exekucí jejich nových zaměstnanců. Celým 
poradenským procesem se jako červená nit táhne 
podpora k získání větších kompetencí při řeše-
ní vlastní finanční situace. To však funguje pouze 
v kombinaci s vysokou obsahovou odborností po-

radenství, včetně právního zázemí, 
a také s porozuměním náročnosti 
situace, kterou klient prochází.

Zkušenosti RUBIKON Centra potvrzují, že klienti si slu-
žeb dluhového poradenství velice cení. Z konkrétních 
příkladů úspěšných klientů je zřejmé, že posun v řeše-
ní dluhů hraje klíčovou roli při udržení motivace 
k návratu do společnosti a životu bez konfliktu se 
zákonem. Dosvědčují to i vyprávění klientů o jejich mi-
nulosti a důvodech páchání trestné činnosti: mluví čas-
to o tom, že neviděli jinou cestu, jak se z dluhů dostat, 
než znovu páchat trestnou činnost a tím to „vyřešit“. 
Pokud společně s klienty najdeme cestu k celkovému 
řešení dluhové situace, znamená to pro ně významný 
krok k uspořádání jejich životů. Není to vždy zrovna 
radostná cesta, ale klienti vědí, že je to nutnost, která 
k novému začátku patří.

V RUBIKON Centru uplatňujeme standardní postupy 
pro práci se zadluženými lidmi, které najdete i v jiných 
poradnách, ale jsou témata, na která se specializujeme, 
protože jsou u našich klientů častěji aktuální. Přede-
vším se jedná o zmapování závazků: většina našich 
klientů nemá vůbec přehled o tom, kde a komu dluží, 
protože se v minulosti o tyto věci nestarali nebo se za-
měřovali na závažnější životní problémy.

Další naší specializací je řešení dluhů na výživném 
a dluhů na náhradě škody z trestné činnosti. K tomu 
patří i podpora v komunikaci s druhou stranou a hledání 
oboustranně přijatelného řešení. Tato problematika kla-
de vysoké nároky na zralý přístup poradenských pracov-
níků – musí být schopni zohlednit zájmy obou stran.

Práce klienta na vlastní ekonomické stabilizaci zname-
ná pro něj samotného nejen řešení a úlevu, ale také 
nástroj, jak se vyrovnat s minulostí a postavit se zod-
povědně k jejím důsledkům. Proto chápeme jako jeden 
z cílů poradenství také práci na postoji k závazkům 
jako možnost, jak velice konkrétně a prakticky 
projít procesem ozdravení nejen ve vztahu ke své-
mu životu, ale i ve vztahu ke společnosti.Petr P.

Konečně jsem kompletně zjistil 
své dluhy a zajistil jejich splácení

Veronika K.

Spolupráce 
byla více než perfektní 

– přístup k daným problémům, 
jejich řešení, komunikace. Vysvětlení 

následků, ochota a porozumění 
poradkyně bylo vždy na místě. Dnes už 

vím, že utíkat před problémy nemá 
smysl, ba naopak, postavit se čelem 

a ustát to.
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06CESTY K ŘEŠENÍ ZAdLUŽENoSTI

Hledáme cesty 
ke zlepšení právního 
prostředí pro dlužníky
Lidé, kteří přicházejí do dluhové poradny RUBIKON 
Centra, se většinou nacházejí ve velmi obtížném život-
ním období, a to z mnoha důvodů. Důležitá součást 
naší práce spočívá v podpoře a zvýšení sebevědomí 

člověka, který má pocit, že prohrál a že se mu z problé-
mů s dluhy nikdy nepodaří dostat. Společně pracujeme 
na zvýšení finanční gramotnosti našich klientů a přijetí 
zodpovědnosti za své závazky.

Někdy je naděje na změnu větší, někdy menší. A ně-
kdy také zjistíme, že překážkou ke zlepšení situace 
zadluženého člověka není jeho nechuť dluhy platit 
nebo malá snaha obstarat si příjem a komunikovat 
s věřiteli, ale chyba v systému, která způsobí ještě 
větší potíže někomu, kdo už tak balancuje nad pro-
pastí. Je těžké vysvětlit dlužníkovi, že i když dělá vše, 
co dokáže, aby svou chybu napravil, může se stát 
a často se i stane, že narazí na bariéru špatného záko-
na, nelogického postupu protistrany a naprosté neo-
choty úřadů a orgánů státu i věřitelů spolupracovat či 
se jen chovat rozumně. 

Jako typický příklad lze uvést současné zabavení fi-
nančních prostředků na účtu povinného a prová-
dění srážek ze mzdy. Na toto téma jsme již několikrát 
upozorňovali v médiích a také v RUBIKONOVINÁCH 
1/2015. Patovost situace člověka, kterému to, co ne-
srazí zaměstnavatel ze mzdy, vezme exekutor z účtu, 
je naprosto zřejmá. Dlužník, který v tu chvíli spoléhá 
na to, že exekuce má svou logiku a řád, tvrdě narazí. 
Nedomluví se s exekutorem, bankou a většinou mu ne-
pomůže ani soud. Zůstane bez prostředků, dokud mu 
nedojde, že musí nesmyslné pravidlo obejít, peníze si 
nechat posílat jinam a vzdát pokusy o vysvětlení, že má 
nárok na nezabavitelnou částku.

V situaci, kdy systémová chyba opakovaně kompliku-
je řešení situace našich klientů, nechceme jen pokrčit 

Výsledky Programů k řešení zadluženosti za r. 2014

•	 Celkem 834 unikátních osob prošlo našimi programy,
•	 z toho 205 klientů se účastnilo kurzů finanční 

gramotnosti ve vězení,
•	 a 693 klientů využilo dluhové poradenství  

(někteří klienti využili obě aktivity).

Díky dluhovému poradenství RUBIKON Centra:

•	 80 % klientů má přehled o svých závazcích 
•	 64 % klientů úspěšně dodržuje nastavené 

splátkové kalendáře
•	 96 % klientů v exekučním řízení získalo pomoc 

při řešení exekucí
•	 34 % klientů dosáhlo svého cíle podat návrh na 

oddlužení 
•	 98 % návrhů na osobní bankrot bylo schváleno

Neobyčejně 
lidský a také vysoce 
profesionální přístup 

poradkyně mi dodal potřebnou 
sebedůvěru. Nedávala mi najevo, 

že jsem si vše způsobila hlavně sama, 
dokázala se vcítit do situace, která mne 
potkala a se kterou jsem se nedokázala 

vypořádat celé roky (od r. 2006 do 
podzimu letošního roku jsem se 

nepřetržitě obviňovala ze svého selhání 
– aniž bych dokázala pochopit, 
v čem spočívalo). Dokonce mi 

svým přístupem vrátila i víru ve 
fungující společnost – a věřte, 

že bez ní se skoro  
nedá žít.

Ludmila
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07CESTY K ŘEŠENÍ ZAdLUŽENoSTI

rameny a říci si, že se s tím bohužel nedá nic 
dělat. Návrh systémových změn a upozorňo-
vání na chyby v zákonech, chybějící či špat-
ně nastavená pravidla – to je další rozměr 
práce dluhových poradců RUBIKON Centra.

RUBIKON Centrum je jedním ze zakladatelů Ali-
ance proti dluhům, platformy, na které se se-
tkávají zástupci neziskových organizací, veřejné 
moci i soukromého sektoru. Mezi cíle Aliance 
proti dluhům patří prosazení alternativních 
forem oddlužení, regulace poskytovatelů 
spotřebitelských úvěrů i zmíněná ochra-
na nezabavitelné částky na účtu dlužníka 
v exekuci. Více o Alianci proti dluhům čtěte na  
http://www.rubikoncentrum.cz/aliance-proti-dlu-
hum.php.

Díky našim zkušenostem z praxe i vysoké úrovni 
našeho poradenství můžeme nabídnout politikům 
a legislativcům nejen zpětnou vazbu, ale i návrh 
konstruktivního řešení dané situace. V případě 
zmíněného dvojího zabavení příjmů povinného 
navrhujeme společně s dalšími organizacemi vy-
tvoření speciálního konta, aby dlužníkovi zůstala 
zachována možnost mít účet v bance a dispono-
vat s nezabavitelnou částkou pro úhradu svých 
základních potřeb.

Nechceme se dívat na problémy jednostranně, 
v rámci Aliance proti dluhům diskutujeme s různými 
zájmovými skupinami. Hájíme svůj názor, ale stojíme 
i o jiné pohledy a argumenty, tak aby změny mohly 
v praxi opravdu fungovat.

Projekt Cesta aneb  
V roli věřitele
Michal byl dva roky ve vězení za majetkové trestné činy. 
S pestrou minulostí – drogy, krádeže, dluhy – byl pro 
něj začátek opravdu těžký. Se záznamem v rejstříku, bez 
pracovních zkušeností a dokončeného vzdělání velmi 
obtížně hledal práci. Pokud by měl prostředky na ob-
novení řidičského průkazu, jeho šance by se podstatně 
zvýšily a on by možná našel práci jako řidič v pekárně.

Iveta strávila ve vězení osm let. Po tak dlouhé době začí-
nala život od nuly, a i když se jí podařilo nalézt práci velmi 
rychle po propuštění, neměla na zaplacení prvního mě-
síce na ubytovně. A hrozilo tedy, že o práci zase přijde.

To jsou jen dvě ukázky z mnoha. Lidé po propuštění 
procházejí četnými těžkými situacemi, v nichž by jim 
malá investice do zvýšení kvalifikace, bydlení či dopra-
vy do práce velmi pomohla.

Když jsme v roce 2012 uvažovali nad tím, jak vyzkoušet 
bezúročné půjčky pro naše klienty, podařilo se nám do-
hodnout spolupráci se společností Cetelem. Společně 
jsme vytvořili pilotní program projektu Cesta, stanovili 
kritéria pro poskytování půj-
ček a mohli tak ještě v tomtéž 
roce první půjčky poskytnout. 

Během pilotního ověřování i samotného průběhu pro-
jektu Cesta bylo v letech 2012–2014 podpořeno 12 kli-
entů. Půjčky jsme poskytli na ubytování do první 

výplaty, nákup pracovních pomůcek, na získání či 
znovuzískání řidičského oprávnění. Návratnost půj-
čených prostředků se pohybovala po prvním roce rea-
lizace pod 50 procenty. Po nastavení přísnějších kritérií 
pro poskytování půjček se nám v loňském roce podaři-
lo dosáhnout téměř 60% návratnosti.

Co jsme se během projektu Cesta naučili? Získali 
jsme mnoho důležitých zkušeností. Víme už, že půjčka 
by neměla nahrazovat sociální dávky a měla by mít 
přímou souvislost se získáním zaměstnání. Také jsme 
zjistili, že úzká spolupráce s klientem během splácení 
může pomoci překlenout krize, kdy hrozí, že klient splá-
cet přestane a řešení situace se začne vyhýbat. Poznali 
jsme, že pro některé naše klienty je opravdu těžké při-
jmout zodpovědnost za své dluhy. V takových případech 
projekt Cesta nejen pomáhá překlenout těžké období, 
ale také učí klienty postavit se ke svým závazkům čelem.

Systém, který jsme v rámci projektu Cesta vyzkou-
šeli, by byl velmi účinným prostředkem, jak zabrá-
nit rizikovému zadlužování lidí a úspěchu lichvářů 
v sociálně vyloučených lokalitách. Proto nyní hle-
dáme možnosti, jak tuto pilotní zkušenost zařadit 
do balíčku našich služeb.
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08FUNdRAISING

Vyčerpali jsme již všechny možnosti, jak získat 
prostředky na naši činnost v roce 2015 z gran-
tů a dotací. Na pokrytí našich nákladů však 
potřebujeme získat ještě 1 300 000 Kč, jinak 
budeme muset od října zavřít pracovní a dlu-
hové poradenství.

Podpořte nás prosím jednorázovým fi -
nančním darem nebo trvalým platebním 
příkazem přímo přes naše webové stránky 
http://www.rubikoncentrum.cz/kampan21.php 
nově i prostřednictvím QR kódu.

Jak konkrétně může pomoci Váš dar, zjistíte 
zde: 
http://www.rubikoncentrum.cz/k21-cenik-sluzeb.php

Kampaň 21 není zaměřena jen na individuální a fi remní 
dárce, ale oslovujeme i další státní i nestátní subjekty. 
V dubnu a květnu naši činnost podpořili: 

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové poskyt-
nul RUBIKON Centru na projekt s názvem „Mám vůli 
překročit Rubikon“ nadační příspěvek ve výši 20 000 
Kč, který využijeme v období 
od května do listopadu 2015 
na pronájem pražské kance-
láře, vybavení a kancelářské 
potřeby.

Rada Městské části Praha 2 schválila na svém jed-
nání dne 27. 4. 2015 poskytnutí finanční podpory 
formou účelového daru ve výši 35 000 Kč v rámci 
svého projektu „Terciární prevence pro Prahu 2“. 
Tento dar pokryje nájem místnosti pro práci s kli-
enty a související administrativní činnost od května 
2015 do března 2016.

Chceme získat 1 300 000 Kč
k 3. 4. se nám podařilo získat:
od individuálních dárců 43 600 Kč, 
od firemních dárců 7 400 Kč
ještě potřebujeme 1 249 000 Kč.

1 154 519,-

55 000,-44 800,-
45 681,-

Potřebujeme získat 1 300 000 Kč
K 31. 5. 2015 se nám podařilo 
získat 
od individuálních dárců: 45 681 Kč 
od firemních dárců: 44 800 Kč 
od dalších subjektů: 55 000 Kč

Ještě potřebujeme: 1 154 519 Kč

Potřebujeme získat 1 300 000 Kč

K 31. 5. 2015 se nám podařilo získat: 
od individuálních dárců 45 681 Kč,  

od fi remních dárců 44 800 Kč, 
od dalších subjektů 55 000 Kč.

Ještě potřebujeme 1 154 519 Kč.
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09FUNdRAISING

Neznám mnoho 
neziskovek, které 
fungují podobně 
dlouho
Minirozhovor s individuálním dárcem 

Paní Jitka Hrušková je pravidelnou čtenářkou 
RUBIKONOVIN a pravidelnou podporovatelkou 
RUBIKON Centra od prosince 2014. To však není 
jediné, co ji s námi spojuje.

Jak dlouho už znáte naši organizaci?

Organizaci znám ze studií a v osobní rovině již 
více než deset let. Do tehdejšího SPJ jsem při-
šla na základě inzerátu na www.neziskovky.cz, 
prostřednictvím kterého hledali dobrovolníka 
do knihovny, tedy působila jsem zde jako dobro-
volnice a posléze jsem byla zapojena do projektu 
Mediace v netrestních věcech.

Proč jste se rozhodla podpořit právě nás?

Sama jsem probační úřednice a měla jsem tak 
možnost sledovat činnost RUBIKON Centra, která 
je protkána s tou „probační“. Vím, že spolek odvá-
dí poctivou a smysluplnou práci. Vyplňuje „díry“ 
v sociální práci, např. projekt Romský mentoring 
nebo Motivační program ZZ ve věznicích jsou uni-

kátním a úspěšným novátorstvím. Osobně cítím 
dluh vůči skalním členkám spolku, které mě, coby 
studentku, uvedly do pracovního prostředí.

Mimochodem, neznám mnoho neziskovek, které 
fungují podobně dlouho jako RUBIKON Centrum. 
Klobouk dolů.

Jak se Vám líbí či nelíbí naše KAMPAŇ 21? Doporučila 
byste nám něco změnit?

Kampaň se mi líbí. Myslím, že pro veřejnost je dů-
ležité znát čísla a stručná fakta, to se vám povedlo.  

Pokud byste si mohla vybrat – měla byste zájem o ná-
vštěvu v naší organizaci nebo účast na jiné naší akci?

Ano, mám zájem o účast na Pohovorech nanečisto. 

Byla byste ochotna poskytnout nám kontakty na pří-
padné další potenciální individuální či firemní dárce, 
které bychom oslovili při příští kampani? Nebo dopo-
ručit naši organizaci dalších dárcům?

Přemýšlím nad doporučením vaší organizace po-
tenciálnímu firemnímu dárci. 

Děkujeme Vám za milá slova i za podporu!

Přemýšlím nad doporučením vaší organizace po-
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10AKTUALITY

Kurz 
Získej zaměstnání 
v novém kabátě
Od května je kurz Získej zaměstnání obohacen 
o blok dluhové problematiky a tato změna si vy-
žádala i nový název – Kurz práce a dluhy. Pražští 
zájemci o spolupráci s Pracovní agenturou RUBI-
KON před první schůzkou s pracovním poradcem 
nově nejprve absolvují tuto aktivitu. Do dalších 
služeb tak klienti vstupují s dobrým základem 
znalostí pracovně-právní a dluhové problematiky, 
ale také s vědomím, že práce a dluhy jsou dvě 
strany jedné mince a jedině aktivním řešením 
obojího se lze opět postavit na vlastní nohy.

Loučíme se s Ústím 
nad Labem

Vzhledem k nedostatku fi nančních prostředků 
k pokrytí provozu ústecké pobočky jsme přikročili 
k nelehkému rozhodnutí její činnost pozastavit. Po-
bočka v současné době nepřijímá nové zájemce 
o službu pracovního a dluhového poradenství 
a 30. 6. 2015 bude uzavřena. 

Praha a střední Čechy 
jedou dál!
Pracovní agentura RUBIKON může ve Středočeském 
kraji pokračovat ve svých aktivitách zejména díky 
novému projektu Šance začít znova. Projekt běží 
od června 2015 a je realizován díky Středočeskému 
kraji, který na něj získal dotaci od Ministerstva vnitra 
ČR z Programu prevence kriminality. Hlavními akti-
vitami projektu jsou pracovní a dluhové poradenství 
a jeho smyslem je prevence kriminality ve Středo-
českém kraji. „Šance začít znova“ potrvá do konce 
letošního roku a klienty, kteří využijí možnosti, jenž 
projekt nabízí, přivítají zejména naše pobočky v Ko-
líně a Kutné Hoře. 

Grant od Magistrátu hl. města Prahy umožní reali-
zaci projektu Terciární prevence v Praze a Pracov-
ní agentura RUBIKON tak pokračuje ve své činnosti 
i v naší metropoli. Cílem tohoto projektu je úspěšná 
pracovní a společenská reintegrace ně-
kolika desítek osob s trestní minulostí. 
V rámci spolupráce s dluhovým porad-
cem klienti získají stabilní zaměstnání 
a začnou řešit své finanční závazky. 

Zejména díky zmíněným projektům jsme v prvních let-
ních dnech přivítali dvě nové kolegyně, Terezu Vosáh-
lovou a Martu Podroužkovou. Tereza posílí řady praž-
ských pracovních poradců a Marta bude mít na starosti 

také klienty v kraji Středočeském. Přejeme jim hodně 
štěstí a úspěchů u nás v RUBIKON Centru! 

Pohovory nanečisto 
pokračují
I letos realizujeme Pohovory nanečisto, v rámci kterých 
si mohou kandidáti vyzkoušet, jak prezentovat své 
schopnosti a pracovní zkušenosti a především jak ote-
vřeně mluvit o své trestní minulosti.  

První letošní Pohovory jsme uspořádali v dubnu v pro-
storách RUBIKON Centra, pozvání přijalo 9 zaměstna-
vatelů z 8 fi rem a 7 kandidátů Pracovní agentury 
RUBIKON.

12. 6. 2015 se konaly celkem již dvanácté Pohovory 
nanečisto, které tentokráte hostila společnost SMP 
CZ. Akci absolvovalo 9 kandidátů Pracovní agentury 
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11AKTUALITY

RUBIKON, 12 zaměstnavatelů z 6 firem a vy-
zkoušeli si je také zástupci státní správy – Ra-
dek Jiránek, čerstvý šéf Agentury pro sociální 
začleňování, David Němeček, manažer z Gene-
rálního ředitelství Úřadu práce ČR a Kamila Fan-
tová ze střediska PMS ČR Kolín.

Čtyři kandidáti se zaměstnavatelům dokonce zalí-
bili natolik, že byli přizváni do výběrových řízení 
na konkrétní pracovní pozice. Nevíme, jaký bude 
jejich další osud, ale držíme palce jim i zaměst-
navatelům, kteří se rozhodli otevřít nábor i lidem 
s trestní minulostí!

Více o Pohovorech nanečisto najdete zde: 
http://www.rubikoncentrum.cz/pohovory_nanecis-
to_aktuality.php

Posnídali jsme i se 
zaměstnavateli a zástupci 
státní správy
Pohovorům nanečisto předcházela Snídaně s diskusí 
se zaměstnavateli a zástupci státní správy. Disku-
tovat přišlo 27 lidí, z toho 14 zaměstnavatelů ze 7 fi-
rem, 4 zástupci státní správy a 9 pracovníků RUBI-
KON Centra. Akci moderovali analytik společnosti LMC 
Tomáš Ervín Dombrovský a ředitelka RUBIKON Centra 
Dagmar Doubravová. 

Tématem byly exekuce jako jeden z důvodů obtíž-
né zaměstnatelnosti lidí s trestní minulostí. „Za-
dlužený zaměstnanec je rizikový zaměstnanec, nejen 
proto, že pro firmu představuje větší administrativní 
zátěž. Je navíc frustrovaný svou finanční situací a jeho 
motivace najít si legální zaměstnání se snižuje kvůli 
obávané exekuci platu,“ uvedla Kateřina Jirová, vedou-
cí našich Programů k řešení zadluženosti.

Snídaně s diskusí se konala v rámci projektu Dejme dru-
hou šanci, který je podpořen grantem z Islandu, Lichten-
štejnska a Norska v rámci EHP fondů, Pohovory nanečis-
to pak v rámci projektů Dejme druhou šanci a Překročit 
minulost, který je spolufinancován z prostředků ESF pro-
střednictvím Operačního programu Praha Adaptabilita 
a rozpočtu hlavního města Prahy.

www.fondnno.cz, www.eeagrants.cz

Evropský sociální fond

Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

ČSOB podporuje aktivity 
RUBIKON Centra 
K 31. 5. 2015 skončil roční projekt Na svobodu s vyšší 
finanční gramotností – inovace programu pro zvý-
šení finanční gramotnosti osob ve výkonu trestu 
v Praze. Do projektu se zapojilo celkem 106 odsouze-
ných, kteří se zúčastnili 18 kurzů finanční gramotnosti. 
Účastníci kurzů pracovali s interaktivními materiály, 
vytvořenými v rámci projektu. Na kurzy navazovaly 
individuální konzultace s dluhovou poradkyní, kterých 
využilo celkem 53 klientů. 

Od 1. 6. 2015 RUBIKON Centrum realizuje další jednoletý 
projekt s názvem Umím si poradit s financemi, abych 
mohl/a překročit minulost, zaměřený tentokrát na fi-
nanční gramotnost klientů s trestní minulostí na svobo-
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dě a také na jejich rodiny. Kromě interaktivního 
skupinového programu a individuálního dlu-
hového poradenství chystáme workshop, který 
pilotně ověří model neformálního vzdělávání 
ve finanční gramotnosti pro skupinu úspěšně 
zaměstnaných klientů a jejich blízkých. Projekt 
podpoří nejméně 55 osob – 40 klientů po výkonu 
trestu a 15 rodinných příslušníků. 

Oba projekty byly podpořeny ČSOB  

Nadačním programem vzdělání.

RUBIKON Centrum 
připomínkovalo návrhy 
koncepčních změn 
v zacházení s vězni
Vězeňská služba ČR pořádala v rámci přípravy nové 
Koncepce českého vězeňství 2025 konferenci na 
téma Návrhy koncepčních změn v odborném 
zacházení s vězněnými osobami. Konference se 
konala 14. 4. 2015 v prostorách Akademie Vězeňské 
služby ČR ve Stráži pod Ralskem.

Na konferenci byli kromě zástupců Ministerstva 
spravedlnosti ČR a Generálního ředitelství VS ČR při-
zvaní také další vybraní odborníci z vězeňství a post-
penitenciární praxe. Naše organizace byla zastoupe-
na Dagmar Doubravovou a Lenkou Ouředníčkovou. 
Program konference byl zaměřený na odborné zachá-

zení, diferenciaci odsouzených, zaměstnávání a vzdělá-
vání vězněných osob. 

Účast zástupců RUBIKON Centra na konferenci proběhla v rámci akti-

vit projektu Dejme druhou šanci, který je podpořen grantem z Islandu, 

Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. 

www.fondnno.cz, www.eeagrants.cz

… a na závěr malá 
upoutávka: Rubikon 
Centrum Servis, s.r.o.!
V červnu vyvrcholily přípravy k založení a zahájení 
činnosti našeho „eseróčka“ – sociální firmy Rubikon 
Centrum Servis. První zaměstnanci z řad klientů prošli 
výběrovým řízením a začali pracovat v oblasti úklidu 
a údržby zeleně v obci Úvaly.

Jsme upřímně nadšeni tímto zcela novým směrem 
naší činnosti a věříme, že již brzo pro Vás budeme mít 
podrobnější a příznivé informace! Sledujte proto náš 
web a facebookový profil a zůstaňte věrni RUBIKO-
NOVINÁM!

foto: www.mestouvaly.cz




