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02úvod

Pravidelným čtenářům RUBIKONOVIN 

nejspíš neuniklo, že toto číslo vychází 

o něco později, než je obvyklé. Rádi by-

chom si mysleli, že už jste ho možná i tro-

chu netrpělivě vyhlíželi. 

Příprava newsletteru byla odsunuta úkoly, 

které zkrátka měly vyšší prioritu. Po žha-

vém létě sice přichází chladnější podzim, 

nicméně našemu zmenšujícímu se týmu je 

pořád pořádně horko (tedy až na chvíle, kdy 

nás polévá studený pot). Období, na které 

jsme připravovali sebe i naše partnerské or-

ganizace a klienty a zároveň se ho snažili co 

nejvíce oddálit, nás teď s plnou silou dohna-

lo. Jsme nuceni omezovat poskytování někte-

rých služeb (pracovní a dluhové poradenství) 

a o to usilovněji pracujeme na těch, které na-

opak vzkvétají (program PUNKT rodina a Rom-

ský mentoring). A samozřejmě se intenzivně 

připravujeme na psaní žádostí o granty.

RUBIKONOVINY jsou každopádně konečně tady 

a jejich stěžejním tématem je radostná novina, 

kolem které se v  uplynulých měsících točilo 

skoro celé RUBIKON Centrum – zrození sociál-

ní firmy Rubikon Centrum Servis! Přirovnání 

k porodu příliš nekulhá, nebylo to snadné, ale 

dítě už je na světě! A nemá naštěstí nouzi o dob-

ré sudičky, jako je starosta města Úvaly Petr 

Borecký, s nímž přinášíme hlavní rozhovor!

Přejeme Vám příjemné čtení!

Vážení a milí příznivci RUBIKON Centra!
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03JE To HoLKA! ZRodILA SE SoCIÁLNÍ FIRMA

Zaměstnání: cesta ze 
sociálního vyloučení

Léto 2015 se do dějin RUBIKON Centra zapíše 
nejen teplotními rekordy, ale také vznikem so-
ciální firmy Rubikon Centrum Servis. Myšlen-
ka založení firmy, která poskytne lidem s trestní 
minulostí šanci na nový začátek, zrála více než 
pět let.

„Právě tito lidé patří díky požadavku trestní 
bezúhonnosti většiny firem mezi nejohroženěj-
ší sociálním vyloučením a dlouhodobou neza-
městnaností,“ zmiňuje Dagmar Doubravová, jed-
natelka sociální firmy Rubikon Centrum Servis 
a ředitelka RUBIKON Centra, které sociální firmu 
v červnu tohoto roku založilo.  „Lidi s trestní mi-
nulostí v RUBIKON Centru už několik let zaměst-
náváme, 20 % našich zaměstnanců za sebou má 
kriminální minulost, chtěli jsme však tento záměr 
posunout ještě o kus dál a rozšířit tak možnosti 
jak této specifické cílové skupině pomoci, a tak se 
zrodila myšlenka na založení sociální firmy,“ pokra-
čuje paní Dagmar. 

Míra vězeňské recidivy v ČR je 70 %, to znamená, 
že 7 z 10 propuštěných se vrací k trestné činnosti 
a dříve či později končí zpět za mřížemi. To je alar-
mující číslo. Navíc taková recidiva stojí daňové 
poplatníky desítky miliónů korun ročně, vždyť 
např. náklady na jednoho uvězněného člověka činí 
1 319 Kč denně, za jeden rok se tedy vyšplhají téměř 

na půl miliónu. Nabídkou legální práce ve skutečné 
firmě doplněnou o služby směřující k integraci se 
proto snažíme prolomit začarovaný kruh recidivy 
a obecných předsudků o lidech s trestní minulostí 
a zároveň šetříme veřejné finance. To v konečném 
důsledku přináší prospěch celé společnosti.

Pilotujeme švýcarský 
model v Úvalech
Sociální firma odstartovala svůj první projekt ve spo-
lupráci s městem Úvaly. Inspirovala se modely progra-
mů sociální integrace švýcarského kantonu Curych, 
kde tamní města v rámci nejrůznějších programů vy-
tvářejí pracovní příležitosti pro osoby s trestní minu-
lostí s cílem integrovat je nejen na otevřený trh prá-
ce, ale do společnosti obecně.  Tyto programy kromě 
zaměstnání samotného nabízejí také prvky podpory 
sociální integrace (například dluhové poradenství, 
rozvoj pracovních kompetencí atd.). 

Co dělají lidé, kteří jsou v rámci takového progra-
mu zaměstnáni? 

Zajišťují služby obci, příkladně udržují zeleň nebo pe-
čují o čistotu a pořádek na veřejných prostranstvích. 
Města úzce spolupracují s firmami, které tyto obsluž-
né práce provádějí a jejichž zaměstnanci jsou rekruto-
váni z řad nezaměstnaných, dlouhodobě čerpajících 
sociální dávky. Klienti sociálního systému se tak 
stávají zaměstnanci a nikoliv pouze pasivními 
příjemci sociální podpory. 

„Sociální politika Švýcarska je postavena na principu 
subsidiarity,“ uvádí Peter Gründler, představitel Spolku 
pro rozvoj probační služby ve východní Evropě (VEBO), 
který v červenci přijel sdílet zkušenosti se švýcarským 
systémem podpory integrace do České republiky. „To 
znamená, že pokud zjistíme, že klient může pracovat, 
je jeho povinností se co nejvíce podílet na svém pra-
covním uplatnění,“ vysvětluje pan Gründler. 

Práce je zde vnímána jako klíčový prvek celého proce-
su sociálního začleňování. „Náš model spolupráce je 
založený na úzkém propojení veřejného politického 
zájmu, vysoce odborného, prakticky orientovaného 
způsobu práce s klienty a silného akcentu na význam 
role práce ve společnosti,“ dodává k tomu Manfred 
Flühmann, vedoucí integračního programu města 
Winterthur. 

Název projektu je příznačný: „Čistíme Úvaly a pomá-
háme překročit minulost“. V červnu nastoupili do 
nové práce v ulicích „města v zeleni“ – jak zní motto na 
webových stránkách Úval – první ze zaměstnanců so-
ciální firmy Rubikon Centrum Servis, aby pečovali o čis-
totu města a bohatou zeleň, kterými se město pyšní.
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04JE To HoLKA! ZRodILA SE SoCIÁLNÍ FIRMA

Z bezdomovce 
„hvězdou týmu“

Rudolf. Kluk z vesnice, co se nikdy nebál práce 
a příliš brzy se postavil na vlastní nohy. Tulák 
a dříč. „První flastr jsem dostal ještě za minulého 
režimu, chodil jsem za děvčetem tajně oknem 
a její máma na mě zavolala SNB. Byla z toho první 
podmínka za porušování domovní svobody.“ Ru-
dolf pracoval dlouhých deset let v dolech a leccos 
tam zažil. 2+1 v ostravském paneláku, přítelkyně 
a malá dcerka. Pár let žil Rudolf život táty od rodi-
ny. Pak si družka našla jiného a Rudolf dostal první 
nepodmíněný trest za napadení, k němuž došlo při 
vyhroceném konfliktu, který Rudolf tehdy neuměl 
řešit jinak. Po návratu z vězení se vrátil do dolu. Pak 
se ale odstěhoval do Prahy a zde začal svou životní 
etapu tuláka s pouze občasným domovem. V době, 
kdy přišel do RUBIKON Centra, přebýval, kde se dalo. 
Možnost pečovat o čistotu a zeleň v Úvalech ho zau-

jala, a tak oblékl oranžovou vestu a pustil se do práce. 
Od první chvíle bylo jasné, že jestli se v něčem Rudolf 

za ta léta na ulici nezměnil, pak v tom, že umí vzít za 
práci. Vstávat každé ráno do práce ze spacáku pod 
mostem je však nesmírně obtížné. Rudolfovy praco-
vitosti si všiml starosta Úval pan Borecký a nabídl mu 
ubytování v jednom z nevyužívaných objektů města. 
Rudolf má konečně postel a stůl. A jak praví text zná-
mé písničky – „ke stolu židli, kdo židli má, bydlí!“ 

Jaké budou další kroky 
čerstvě narozeného dítka?
Chceme pokračovat v tom, co jsme začali. Kromě roz-
šíření nabídky pracovních míst pro naše stávající i po-
tenciální zaměstnance bychom jim rádi nabídli i mož-
nost vzdělávání, aby získali další kompetence a mohli 
tak vylepšit svou pozici na primárním trhu práce. 

Rádi bychom rozvinuli spolupráci s úřady práce, vyu-
žívali nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti a dob-
rou praxi z úvalského pilotního projektu šířili i do 
dalších měst a obcí. V souladu s § 44 odst. 10 Zákona 
o veřejných zakázkách také usilujeme o tzv. společen-
sky odpovědné zadávání veřejných zakázek, což zna-
mená, že zadavatel může v zadávacích podmínkách 
požadovat, aby určité procento z celkového počtu 
pracovníků dodavatele pocházelo z řad dlouhodobě 
nezaměstnaných. 

Také přemýšlíme o rozšíření portfolia našich služeb.  
V řadách našich zaměstnanců totiž nacházíme velkou 
pestrost, co se talentů a kvalifikací týče, a chceme lépe 
uspokojovat potřeby našich zákazníků, kteří se na nás 
obracejí s rozličnými požadavky od výroby šachových 
figurek přes štípání dříví až po úklidy po velkých kul-
turních akcích. 

Otevíráme tak dveře do nového světa, a to nejen našim 
klientům! Takže držme palce Rudolfovi a jeho součas-
ným či budoucím kolegům, a také celé sociální firmě 
Rubikon Centrum Servis!

„Ukázal jsem, že chci a umím dobře pracovat,  
a moje rodina je na mě poprvé v životě pyšná!“
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05RoZHovoR: RoZETNoUT ZAČARovANÝ KRUH

Právník a osvícený člověk, který se nebojí dát dru-
hou šanci těm, kteří o ni usilují, takový je staros-
ta města Úvaly, Petr Borecký. Devět let působil 
v zastupitelstvu města Úvaly, v listopadu 2014 byl 
coby nezávislý kandidát zvolen jeho starostou. 
Zajímalo nás, proč dal starosta „města v zeleni“ 
zelenou pilotnímu projektu „Čistíme Úvaly a po-
máháme překročit minulost“.

Co Vás přesvědčilo k navázání spolupráce se sociální 
firmou Rubikon Centrum Servis?
Osobně znám ředitelku služeb RUBIKON Centra 
Lenku Ouředníčkovou a věřím v její dlouholeté zku-

šenosti a znalosti z oblasti reintegrace lidí s trestní 
minulostí do společnosti. V naší zemi máme dlou-
hodobě problém s recidivou, který si do značné míry 
vytváříme sami. Většinový názor veřejnosti je bohužel 
takový, že nejlepším řešením je bývalé trestance na-
vždycky vymazat ze společnosti.

Po propuštění se tito lidé ocitají v kruhu, který nejsou 
schopni rozetnout. Získají stigma záznamu v trestním 
rejstříku. V dnešní době, kdy i na zcela nekvalifikova-
ných pozicích panuje požadavek čistého výpisu z Rejs-
tříku trestů, je to obrovská bariéra. Spolu s dluhy, které 
tuto skupinu osob velmi často sužují, téměř znemožňu-
je, aby si lidé s trestní minulostí vydělali legální cestou 
na opětovný společenský vzestup. Riziko, že se znovu 
uchýlí k trestné činnosti, vrátí se do věznice a celý cyk-
lus se zopakuje, je velké. 

Na myšlence zaměstnat člověka se záznamem v Rejs-
tříku trestů se mi líbí právě to, že umožňuje tento za-

čarovaný kruh rozetnout. Nabízí šanci překonat trestní 
minulost, což v konečném důsledku pomůže celé naší 
společnosti, protože získá člověka-občana, který již 
nepředstavuje nebezpečí pro své okolí. Domnívám se 
také, že obec coby veřejná korporace by kromě povin-
nosti zajistit svým občanům běžné komunální služby či 
občanskou vybavenost měla rovněž mít jakousi sociál-
ní odpovědnost.

Setkal jste se s problematikou obtížné zaměstna-
telnosti člověka se záznamem v trestním rejstříku 
dříve, než jste navázal spolupráci s Rubikon Cent-
rum Servisem? Myslíte, že toto téma je společností 
vnímáno jako problém, který si zaslouží pozornost? 
Tato tematika je mi blízká, jsem původní profesí práv-
ník a působím jako přísedící trestního senátu Okresní-
ho soudu pro Prahu-východ. Domnívám se, že klima 
společnosti se v tomto směru sice pomalu, ale přece 
mění. Dosavadní většinové smýšlení o dané problema-
tice ve smyslu „vyseparovat a potrestat pokud možno 
do pátého kolene“ je špatné. 

Co by mohlo tento přístup a pohled na věc změnit?  
Pozitivní zkušenost, jakou je třeba právě tento pro-
jekt. Občané našeho města vidí, že zaměstnanci 
Rubikon Centrum Servisu nemají, obrazně řečeno, 
ani rohy, ani ocas, že jsou to tzv. normální lidé, kteří 
jsou schopni pracovat, a že díky nim je naše město 
čistší a doslova prokouklo. Samozřejmě mohou přijít 
i negativní zkušenosti, protože v každé společnosti 
je určité procento patologických jedinců. To je určité 
riziko celého projektu, které ovšem lze výrazně snížit 
prověřeností a intenzivní prací s lidmi, kteří jsou do 
něj zapojeni.
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06RoZHovoR: RoZETNoUT ZAČARovANÝ KRUH

Jaká byla Vaše očekávání či obavy? 
Já se nebál, jsem „střelec“ a mám pro strach 
uděláno. Jak jsem již zmínil, práci a výsledky 
RUBIKON Centra jsem znal, ještě než byla soci-
ální firma založena, a věřil jsem od počátku, že 
spolupráce bude přínosem jak pro naše město, 
tak pro samotné zaměstnance Rubikon Centrum 
Servisu.

Bylo nutné, abyste přesvědčil někoho dalšího 
o svém záměru navázat spolupráci s Rubikon 
Centrum Servisem?
Rád bych ocenil své kolegy z rady města i zastu-
pitelstva, kteří projekt podpořili, nikdo se nepo-
stavil proti. 

Jaké byly zpětné vazby občanů Vašeho města na 
informaci, že o čistotu Úval pečují lidé s trestní 
minulostí?
Velmi dobré. Nedávno mi říkala jedna občanka, že 
díky tomuto projektu zjistila, že v ulici, kde bydlí, je 

chodník, o kterém dvacet let nevěděla, protože byl zce-
la zarostlý!

Co byste řekl starostům jiných měst a obcí, kteří zva-
žují, jestli dát příležitost k práci člověku s trestní mi-
nulostí?
Zanedlouho mě čeká pravidelné setkání se starosty 
z našeho mikroregionu a rád bych jim tento projekt 
představil a nabídl jim, aby se ho v příštím roce zúčast-
nili také. 

Poskytl jste střechu nad hlavou jednomu ze zaměst-
nanců Rubikon Centrum Servisu, panu Rudolfovi. Co 
Vás k tomu vedlo?
Rudolf od začátku odvádí velmi dobrou práci, ale ně-
kolikrát se stalo, že přišel do práce pozdě. Ukázalo se, 
že je bezdomovec, a pro člověka bez zázemí je velmi 
obtížné, aby si udržel zaměstnání. Nabídli jsme mu 
proto přístřeší v jednom z městských objektů, který 
dříve sloužil jako ubytovna pro sociálně slabé. Nasta-
vili jsme přísná pravidla, která Rudolf dodržuje, a dnes 
mohu říci, že je nejlepším pracovníkem. Je velmi pra-
covitý a osvědčil se natolik, že pro něho chystáme na-
bídku na stálý pracovní poměr u Technických služeb 
v našem městě. V této souvislosti bych chtěl mnoho-
krát poděkovat vedoucímu Technických služeb v Úva-
lech panu Petru Prchalovi, bez jehož pomoci a nasa-
zení by se projekt neobešel. 

Prozradíte nám něco o budoucnosti projektu a jeho 
případném rozvoji?
V tomto projektu jsme začali čištěním ulic a chodníků, 
tedy činností, na niž není zapotřebí speciální kvalifika-
ce. Mezi lidmi, kteří jsou v rámci spolupráce s Rubikon 

Centrum Servisem zaměstnáni, se však postupně profi-
lují lidé se zajímavými řemeslnými dovednostmi. Počítá-
me v budoucnu s rozšířením projektu i do dalších částí 
komunálních služeb, například na údržbu městského 
majetku. Rádi bychom šikovné zaměstnance navraceli, 
pokud o to budou stát, k jejich původní kvalifikaci.

Děkujeme Vám za rozhovor a za Vaši otevřenost 
a vstřícnost!

„Občané vidí, 
že zaměstnanci Rubikon Centrum Servisu  

nemají ani rohy, ani ocas, že jsou to tzv. normální lidé,  
kteří jsou schopni pracovat, 

a že díky nim naše město doslova prokouklo.“
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07doBRÉ ZPRÁvY Z úvAL

Náměstek ministra 
spravedlnosti na 
návštěvě v Úvalech
Náměstek pro trestní politiku Vladimír Zimmel 
a ředitel odboru trestní politiky, vězeňství, pro-
bace a mediace Michal Špejra navštívili středo-
české Úvaly, aby se seznámili s tamními zkuše-
nostmi se zaměstnáváním a reintegrací osob 
s trestní minulostí.  Projekt „Čistíme Úvaly a po-
máháme překročit minulost“ jim představili 
zástupci města Úvaly Jana Tesařová, Petr Prchal 
a Petr Borecký a jednatelky sociální firmy Rubikon 
Centrum Servis, s. r. o., Dagmar Doubravová a Len-
ka Ouředníčková. 

„Dlouhodobá nezaměstnanost a kriminalita jsou 
úzce provázané pojmy. Jedním z klíčových bodů 

strategie Ministerstva spravedlnosti ČR je téma za-
městnávání vězňů a propuštěných z výkonu trestu od-
nětí svobody,“ prohlásil pan náměstek hned v úvodu 
své návštěvy.

„Jsem velmi rád, že jsem dostal příležitost seznámit 
se s takovým příkladem dobré praxe,“ zmínil pan ná-
městek Zimmel. „Oceňuji především odvahu pana sta-
rosty Petra Boreckého, že se rozhodl dát lidem s trestní 
minulostí druhou šanci. Vlastně tady došlo ke spojení 
dvou věcí – ke spojení odvážného starosty, který byl 
ochoten to zkusit, a profesionální organizace, která se 
už přes 20 let věnuje integraci lidí s trestní minulostí do 
společnosti.“

Ve zmíněném modelu spolupráce municipalit a nezis-
kových organizací zaměřených na zaměstnávání a in-
tegraci lidí se záznamem v trestním rejstříku spatřuje 
pan náměstek Zimmel naději na úspěšnou integraci 
bývalých vězňů zpět do plnohodnotného sociálního 
i pracovního života a v konečném důsledku také na 

snižování recidivy v České republice. V závěru své ná-
vštěvy také prohlásil: „Pan starosta Borecký otevřel ve 
společnosti dlouhodobě zanedbávané téma a může 
být příkladem pro další města a obce v naší republice.“ 

A tak se také stalo… na schůzce se starosty sousedních 
obcí.

Rubikon Centrum Servis 
i do dalších obcí?
14. 9. 2015 sdíleli starosta Petr Borecký a jednatelka 
firmy Lenka Ouředníčková pozitivní  zkušenosti s pů-
sobením Rubikon Centrum Servisu v Úvalech se sta-
rosty čtyř sousedních obcí – Přišimas, Doubravčic, Zla-
té a Květnic. Společně pro starosty připravili nabídku 
osvědčeného modelu spolupráce, který by se dal roz-
šířit i do jejich obcí. „Starosty nová možnost zajištění 
úklidu na kvalitní úrovni a za dobrou cenu s minimem 
administrativní zátěže velmi zaujala,“ uvedla po setkání 
Lenka Ouředníčková. A dodala: „Se starosty jsme i na-
dále v kontaktu a probíhají další jednání. Těšíme se na 
náměty a požadavky, jak bychom mohli být v obcích 
prospěšní.“ 

S tématem sociální firmy Rubikon Centrum 
Servis se prozatím rozloučíme slovy starosty 
Petra Boreckého: „V současné době v Úvalech 
působí 8 zaměstnanců Rubikon Centrum Servisu 
a každý den je za nimi vidět výsledek jejich práce 
v podobě čistých chodníků a komunikací.“ 
A to je jen začátek! 
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08dLUHovÉ PoRAdENSTvÍ vE vĚZNICÍCH

Dlouhodobá 
spolupráce se 
osvědčila
Od samého začátku v roce 2005, kdy naše 
organizace zahájila realizaci dluhového pora-
denství a kurzů finanční gramotnosti, posky-
tujeme tyto služby i ve věznicích. Programy ře-
šení zadluženosti RUBIKON Centra se osvědčily 
a je po nich ze strany klientů i Vězeňské služby 
ČR velký zájem, my však stále hledáme další 
možnosti jejich rozvoje. V posledních dvou letech jsme se zaměřili na nabídku 

intenzivnější a opakované spolupráce s klienty ve 
vězení, oproti krátkodobější intervenci v období před 
výstupem z výkonu trestu odnětí svobody (VTOS). Pro 
pilotní realizaci tohoto nového modulu jsme si vybrali 
věznice Praha Ruzyně a Stráž pod Ralskem, se kterými 
již dlouho a úspěšně spolupracujeme. V obou věznicích 
se zapojilo do programů 60 osob a část z nich naši na-
bídku využila. 

Co jsme vyzkoušeli? 

S klienty se dluhový poradce scházel opakovaně (2 
a více schůzek) v rozmezí několika měsíců. Individu-
ální dluhové poradenství bylo zpravidla doplněno 
účastí na Kurzu finanční gramotnosti a řešení zadlu-
ženosti, s některými klienty zase poradce dále ko-
munikoval prostřednictvím dopisů. Část vězňů vyu-
žila spolupráci jako přípravu na žádost o podmíněné 
propuštění – těm dluhová poradkyně vypracovala 

zprávu o jejich dluhové situaci a možnostech jejího 
řešení po propuštění. 

Ve Věznici Stráž pod Ralskem se navíc podařilo ten-
to model dluhového poradenství propojit s pro-
gramem Křehká šance a rozšířit tak spolupráci i na 
Probační a mediační službu ČR (konkrétně střediska 
Liberec a Česká Lípa). Klienti zapojení do programu 
tak mohli zintenzivnit svoji přípravu na eventuální 
podmíněné propuštění o odbornou pomoc v oblasti 
dluhů.

Co se osvědčilo?

Nabídka opakované spolupráce zájemce o služby RU-
BIKON Centra v daných věznicích zaujala – ve Stráži 
pod Ralskem ji využila třetina účastníků programů, 
v Ruzyni to byly dokonce dvě třetiny. V jejich případech 
se zvýšila úspěšnost všech zakázek v rámci dluho-
vého poradenství o 12 % nad dlouhodobý průměr 
úspěšnosti služby ve věznicích (týká se to zejména nej-
častější zakázky – mapování dluhů/vytvoření soupisu 
závazků). Zapojili se především aktivní klienti, kteří byli 
schopni pod odborným vedením samostatně realizo-

Projekt Křehká šance realizuje Probační 
a mediační služba ČR v partnerství s Vězeňskou 

službou ČR. Jeho cílem je na základě 
komplexních informací o odsouzeném posoudit 

jeho připravenost na podmíněné propuštění, 
vyhodnotit rizika opuštění VTOS  a zvýšit 

bezpečnost návratu odsouzených na svobodu.

2x foto: Petra dlouhá
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09dLUHovÉ PoRAdENSTvÍ vE vĚZNICÍCH

vat kroky ke zlepšení své situace. Přibližně 15 
% účastníků pilotu, kteří již byli propuštěni na 
svobodu, se obrátilo na RUBIKON Centrum se 
zájmem o další služby. 

Součinnost s RUBIKON Centrem kladně hod-
notí i pracovníci Vězeňské služby ČR a Pro-
bační a mediační služby ČR, pro příklad uvá-
díme některé citace z jejich zpětných vazeb:

„Pokud jde o hodnocení spolupráce mezi RUBI-
KON Centrem a projektem Křehká šance, tak tuto 
spolupráci nelze hodnotit jinak než velmi kladně. 
Pokud jsem odsouzené zařazoval do projektu, 
snažil jsem se zároveň, aby odsouzení naváza-
li spolupráci s Vaší organizací, neboť právě tato 
spolupráce jim pomáhala zkonsolidovat jejich 
dosavadní život a hlavně dokázala je připravit (či 
minimálně navést) na správnou cestu po VTOS. 
Spolupráci odsouzeného se sdružením také kvito-
val okresní soud, který rozhodoval o podmíněném 
propuštění.“

Mgr. Lukáš Kozaczka – koordinátor programu  
Křehká šance ve Věznici Stráž pod Ralskem

„Odsouzeným spolupráce s RUBIKON Centrem při-
náší jednoznačně pomoc, schopnost zorientovat se 
ve svých závazcích, nalezení možností, jak dluhovou 
situaci řešit, podporu. Hodně samozřejmě záleží i na 
jejich vlastní aktivitě, což lze následně zúročit v rámci 
jednání o podmíněném propuštění. Pokud jsou totiž 
schopni kriticky nahlížet na své minulé jednání a vy-
varovat se chyb v budoucnu, je zřejmé, že byl nastarto-
ván proces pozitivní změny, o což jde nám všem.“

Mgr. Blanka Dejnožková – vedoucí střediska PMS ČR 
Liberec, předsedkyně komise programu Křehká šance

„Zpráva s rozborem dluhového zatížení odsouzeného 
umožňuje komisařům zhodnotit možnosti žadate-
le o podmíněné propuštění a také prověřit, zda jsou 
jeho plány a představy o financování životních po-
třeb po VTOS reálné.“

Mgr. Věra Voldřichová – administrátorka programu 
Křehká šance, středisko PMS ČR Liberec

„Na besedy a individuální konzultace se vězněné osoby 
velice těšily. Jednalo se o naplnění času stráveného ve 
věznici přínosným způsobem, kdy odsouzení získávali 
motivaci k řešení svých dluhů a finančních problémů. 
Dalším nezbytným aspektem spolupráce s RUBIKON Cen-
trem bylo rozšiřování finanční gramotnosti a orientace 
v ekonomických pojmech.“

Mgr. Ludmila Nováková – sociální pracovnice Vazební 
věznice Praha Ruzyně

foto: Petra dlouhá
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10FUNdRAISING

V m
inu

lo
sti

 ud
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bu
, k

ter
ou už nechtějí opakovat. Díky, že jim pomáháte překročit jejich osobní Rubikon!

V rámci Kampaně 21, 
o které jsme Vás informovali 
již na konci roku 2014, 
jsme doposud vybrali 147 111 Kč.

firemní dárci 97 200 Kč 
individuální dárci 49 911 Kč

Stále nám však chybí 1 152 884 Kč!

Podpořte nás!

POMOZTE NÁM PŘEKLENOUT 21. ROK ŽIVOTA 
A PŘISPĚJTE NA VEŘEJNOU SBÍRKU RUBIKON CENTRA!

JIŽ NYNÍ JSME NUCENI OMEZIT ROZSAH POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

CHCI PODPOŘIT

Jak nás konkrétně 
můžete podpořit?
   přes darovací voucher ZDE

   jednorázovým finančním darem nebo 
trvalým platebním příkazem na sbírkový 
účet číslo: 
2600828898/2010, u Fio banka, a.s.

   prostřednictvím QR kódu

Každý dárce má nárok na daňové zvýhodnění.

I vy můžete ovlivnit bezpečnost ve Vašem okolí 
a měnit lidské osudy! 

DěKUjEmE VšEm, KtEří PřISPělI, 
I těm, KtEří tEPRVE PřISPějí!

209 klientům
se nám v loňském roce podařilo najít zaměstnání 

77 % z nich zůstalo v zaměstnání  
po zkušební době 

Další příběhy našich klientů můžete sledovat 
na našich stránkách: POZItIVNí PříBěhy

ZAměStNAt lIDI S tREStNí mINUlOStí  
A PODPORA jEjICh SOCIálNí StABIlIZACE  
SE VyPláCí!

12 klientů
jsme sami zaměstnali

„Práce je jediný způsob, jak žít na svobodě.“ 
bývalý vězeň – recidivista

http://www.rubikoncentrum.cz/kampan21.php
http://www.rubikoncentrum.cz/danova-uznatelnost-daru.php
http://www.rubikoncentrum.cz/kampan21.php
http://www.rubikoncentrum.cz/new_index.php
http://www.rubikoncentrum.cz/kampan21.php
http://www.rubikoncentrum.cz/pozitivni_pribehy.php
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11FUNdRAISING

RUBIKON Centrum 
se o občany s trestní 
minulostí stará 
systematicky
minirozhovor s individuálním dárcem 

Dnes jsme vyzpovídali mgr. Zdeňka modálka, 
personálního manažera firmy CDV služby, s.r.o.

Jak jste se dozvěděl o naší organizaci?
Vzhledem k dlouhodobé spolupráci si to, 
upřímně vzato, již nepamatuji. Myslím si ale, že 
jsem byl osloven některou z pracovnic RUBIKON 
Centra.

Proč jste se rozhodl podpořit právě nás?
A proč ne? Stejně jako další neziskovky děláte 
prospěšnou práci. Stejně jako s RUBIKON Cen-
trem spolupracujeme i s jinými organizacemi 
z neziskového sektoru. Pravdou je, že spolupráce 
s RUBIKON Centrem je, co do výsledků, určitě nej-
úspěšnější.

V čem vidíte smysl naší práce?
Každá pomoc lidem, jakýmkoliv způsobem znevý-
hodněným na trhu práce, je důležitá. Já v tomto 
případě tvrdím, s určitou nadsázkou, že za jistých 
okolností může kdokoliv z nás přijít k záznamu 
v Rejstříku trestů, ani neví jak.

Myslíte si tedy, že je lidem s trestní minulostí potřeba 
pomáhat?
Viz předchozí otázka. Stát, neziskovky atd. se starají 
o různé cílové skupiny občanů nějak znevýhodně-
ných na trhu práce. Mám dojem, že RUBIKON Cent-
rum je jedinou organizací, která se o občany s trest-
ní minulostí stará systematicky. Schválně jsem si do 
vyhledávače zadal „pomoc lidem s trestní minulostí“ 
a první odkaz byl o RUBIKON Centru a v první desítce 
minimálně čtyři další. 

Vaše práce je velmi důležitá, jak při návratu z výko-
nu trestu, tak z hlediska prevence recidivy. Recidiva 
přesahuje 60 % a to je hrozivé číslo. Čísla ze zahraničí 
ukazují, že dobrou systematickou prací s těmito obča-
ny lze recidivu výrazně snížit.

Měl byste zájem o návštěvu v naší organizaci či ve 
věznici nebo o účast na Pohovorech nanečisto?
Na mě už zbývá jen návštěva věznice. Vzhledem 
k dlouhodobé spolupráci už mám ostatní body spl-
něny. Vlastně i tu návštěvu věznice. Byl jsem v ní už 
několikrát. Samozřejmě ne jako odsouzený.

Máte nějaké podněty nebo návrhy, co bychom mohli 
vylepšit?
Já určitě nejsem ten, kdo by vám mohl radit. Jen 
držím palce, abyste bez větších potíží zvládli „mezi-
grantové“ období.

Děkujeme, budeme to potřebovat!

3x foto: Pohovory nanečisto  září 2015
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12PLACENÉ SLUŽBY A vZdĚLÁvÁNÍ

Pozvánka na 
kazuistický seminář
  Máte vlastní zkušenost s přípravou insol-  
 venčních návrhů pro klienty?
  Potřebujete se zdokonalit v návrzích na  
 oddlužení?
 Zajímá Vás, jaké nároky mají soudy na návrhy 
 na oddlužení v jednotlivých krajích?
 Chcete se připravit na možné změny insol- 
 venčního zákona a získat znalosti potřebné 
 pro případnou akreditaci Ministerstva sprave- 
 dlnosti ČR? 
Pak neváhejte a přihlaste se, tento seminář je 
(jako) stvořený právě pro Vás!

ODDlUŽENí – KAZUIStICKÝ SEmINář ZDE 
10. 11. 2015, 9:30 – 15:30 hod. 
RUBIKON Centrum, Korunní 880/101, Praha 3

Dozvíte se mimo jiné, jak se vyvíjela praxe insol-
venčních soudů v průběhu minulých let, vyzkoušíte 
si na praktických příkladech různá specifika návrhů 
na oddlužení či návrhů podávaných po konkurzu 
a naučíte se, jak zvládat úskalí oddlužení podnika-
telů či manželů.

Účastnický poplatek: 
1 050 Kč bez 21% DPH 
800 Kč bez 21% DPH pro neziskové organizace*

* Platí pro zaměstnance, členy statutárních orgánů nebo 
správních rad neziskových organizací a dobrovolníky, kteří 
pracují pro neziskové organizace. Platba za kurz však musí 
být hrazena danou neziskovou organizací.

Pozvánka na kurzy 
k řešení zadluženosti: 
 Zajímá Vás tématika zadluženosti?
 Pracujete se zadluženými klienty? 
 Chcete se naučit, jak můžete těmto klientům pomo-

ci v jejich situaci? 
 Potřebujete se dozvědět více o oblasti zadluženos-

ti i její prevence, a to jak v kontextu finančním, tak 
právním? 

Přijďte na kurz/y RUBIKON Centra k řešení zadlu-
ženosti! Proškolíme Vás a navíc Vám poskytneme 
následnou podporu při práci se zadluženým kli-
entem. Naši dluhoví poradci-lektoři pracují s po-
dobnou cílovou skupinou – šKOlímE jEN tO, CO 
SAmI UmímE. 

řEšENí FINANČNí SItUACE ZADlUŽENÝCh OSOB – 
ÚVOD DO PROBlEmAtIKy ZDE

12. 10. 2015, 9:30 – 17:00 hod.
RUBIKON Centrum, Korunní 880/101, Praha 3

řEšENí FINANČNí SItUACE PřEDlUŽENÝCh OSOB 
V PRAXI ZDE
13. – 14. 10. 2015, 9:30 – 17:00 hod. 
RUBIKON Centrum, Korunní 880/101, Praha 3

Kurzy k řešení zadluženosti splňují požadavky na další 
vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociál-
ních službách dle zákona 108/2006 Sb.

těšíme se na Vás! 

O další informace si pište či volejte: 

hANA KRAmlOVá
tel.: 730 158 873
e-mail: kramlova@rubikoncentrum.cz

Absolutně 
perfektní poznatky odborného 

charakteru ze strany lektorek.
Významný přínos pro mou praxi.

Trupová Karolína, DiS.

Účastníci nás oznámkovali takto: 

1,2 za celkový dojem ze semináře,

1,7 za přínos ze semináře. 

97 % z nich by seminář doporučilo svým známým!

Klienti RUBIKON Centra:

80 % má přehled závazků,

96 % v exekučním řízení získalo pomoc při řešení 
exekucí,

98 % schválených návrhů na osobní bankrot.

http://www.rubikoncentrum.cz/pozitivni_pribehy.php
http://www.rubikoncentrum.cz/reseni-financni-situace-predluzenych-osob-i.php
http://www.rubikoncentrum.cz/reseni-financni-situace-predluzenych-osob-v-praxi-ii.php



