
 

 

 

„Nový začátek jako téma ke kávě“ 
V Praze běží speciální projekt zaměřený na ženy se záznamem v trestním rejstříku 

 

PRAHA, 18. dubna 2017 – Jeden z aktuálních projektů organizace RUBIKON Centrum, která pomáhá lidem s trestní 
minulostí, nese název Dejme šanci ženám se záznamem. Zaměřuje se na skupinu, která se při uplatňování na 
pracovním trhu běžně potýká s řadou překážek. K tomu má ale navíc jednu specifickou: záznam v trestním rejstříku. 

„Jak všichni víme, ženy jsou na trhu práce znevýhodněny již z podstaty věci. Co teprve v případě, že v minulosti 
pochybily a jejich životopis ‚zdobí‘ záznam v trestním rejstříku,“ říká k projektu Lucie Streichsbierová, vedoucí programů 
Zaměstnanost. 

Nezisková organizace RUBIKON Centrum působí v českém prostředí od roku 1994 a vytváří poradenské služby s cílem 
pomoci překlenout bariéry, které záznam v rejstříku trestů představuje. I v rámci projektu Dejme šanci ženám se 
záznamem se tedy zaměřuje na stabilizaci klientek po propuštění z výkonu trestu po stránce právní, finanční a sociální. 
Účastnice projektu také pracují na rozvoji svého potenciálu a možnosti profesního uplatnění. Klientky navíc mohou 
využít různých motivačních skupinových i individuálních kurzů, sociální, právní a finanční poradenství, nebo tréninkové a 
vzdělávací programy.  

Hlavním cílem je zlepšit postavení žen se záznamem v rejstříku trestů na trhu práce, zprostředkovat jim zaměstnání a 
umožnit jim začít opět žít plnohodnotný život. 

„Měla jsem pocit: dobrá, tak jsem propuštěná, ale teď jsem kriminálník, mám cejch, který všichni uvidí a nenajdu si 
práci... pracovní poradkyně z Rubikonu mě ale neustále motivovala, že to zvládnu a dodávala mi sílu si práci hledat,“ 
shrnuje své pocity jedna z klientek projektu Naďa.  

 

Co všechno lze probrat u kávy? 

Jednou z nově zavedených aktivit je série setkávání s příznačným názvem „Na kafe s....“. Setkání probíhají přibližně 
jednou za 14 dní a účastní se ho ženy v nejrůznějších fázích překonávání překážek, které s sebou trestní minulost nese: 
baví se o tom, jak komunikovat, o práci a dluzích a jak to vše řešit a zvládnout a vzájemně se obohacují o své 
zkušenosti. Často se totiž stane, že vedle sebe sedí žena, která už je na svobodě přes rok a pracuje, a vedle ní žena, 
která je na svobodě pár dní a vše jí teprve čeká. 

„Využíváme zejména schopnosti a současně velké potřeby sdílet, která je u žen tak výrazná. Přítomné lektorky či hosté 
vlastně jen doplňují téma zvenku. ‚Na kafe s...‘ mívá neformální atmosféru, kde mají klientky bezpečné zázemí pro 
sdílení svých zkušeností a mohou si i vyzkoušet konkrétní situace  
a komunikační techniky,“ říká k aktivitě Lucie Streichsbierová. 

Poslední setkání proběhlo v březnu a neslo název „Na kafe s Charitou“. Na setkání probíhal především nácvik férového 
pohovoru. Na jedné straně byly klientky, které během pohovoru dostaly příležitost prezentovat sebe sama, na straně 
druhé zástupkyně Farní Charity Praha 1, které přijaly roli zaměstnavatelů. Otevřeně a přitom férově se uchazeček ptaly 
na jejich trestní minulost, její okolnosti atd. namísto pouhého požadavku čistého trestního rejstříku. Klientky tak měly 
současně možnost naučit se hovořit o své trestní minulosti transparentně a s větším klidem.  

„Osobně oceňuji otevřenost žen k minulým chybám. Všichni přece máme problém se postavit čelem k činům, na které 
nejsme hrdí. Věřím, že s podporou tohoto programu dostanou ženy druhou šanci, kterou využijí, třeba i zaměstnáním 
v naší organizaci,“ dodává k celé akci Lucie Růžková Rybárová, ředitelka Farní charity Praha 1.    

Do projektu se zapojují i další firmy, a to nejen jako hosté setkání. Kosmetická značka Dermacol například věnuje 
klientkám dárkové balíčky, které jim před pracovními pohovory pomohou posílit sebevědomí.  



 

 

Kontaktní osoba pro média:  
Vedoucí projektu (Gabriela Hendlová, +420 770 135 422, hendlova@rubikoncentrum.cz)  

 

Podrobnosti projektu: http://www.rubikoncentrum.cz/projekty.php?id=64 

Projekt je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost. 

 

RUBIKON Centrum je nestátní nezisková organizace, která vytváří programy směřující ke snižování recidivy. 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 zaměstnat osoby 
s trestní minulostí.  

Od roku 2012 RUBIKON Centrum podpořilo několik tisíc lidí s trestní minulostí a zaměstnalo kolem 600 uchazečů.  

Více informací na webových stránkách http://www.rubikoncentrum.cz/ nebo na Facebooku.  


