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I. O RUBIKON Centru

Vážení přátelé, spolupracovníci a kolegové,

dovoluji si Vám předložit výroční zprávu naší organizace za rok 2016. 

Byl to rok, ve kterém došlo již podruhé po sobě k poklesu finančních prostředků na zajiš-
tění činnosti RUBIKON Centra. Tato situace byla obtížná zejména pro naše zaměstnance, 
kteří však zase jednou prokázali ochotu k enormnímu pracovnímu nasazení v čase, kdy 
nebylo jisté, že se nám podaří získat potřebné finance na další restart našich služeb.  

Tentokrát bych proto chtěla poděkovat především svým kolegyním a kolegům za jejich 
pracovitost a za důvěru, že to společně zvládneme. Díky Vám všem za Vaši loajalitu 
a inspiraci. Jste hvězdný tým, který prokázal obrovskou sílu a vytrvalost!

S velkou úlevou mohu říci, že se nám těžké časy podařilo překonat a nyní se díváme 
do budoucnosti, kde nás čekají nové výzvy. Získali jsme dotace na řadu ambiciózních 
projektů, díky nimž teď můžeme naše služby nabízet prostřednictvím poboček a kon-
taktních míst ve čtyřech krajích České republiky. Aby to fungovalo, musíme znovu 
stabilizovat řízení naší rozrůstající se organizace a vytvořit pro naše stávající i nové za-
městnance motivující pracovní podmínky, které jim umožní rozvíjet jejich potenciál.  
A v neposlední řadě chceme oslovit a získat další spojence akcemi jako je např. Běh se 
žlutou stužkou, protože víme, že bez zapojení široké odborné i laické veřejnosti není 
skutečná integrace lidí s trestní minulostí možná.

Naše práce je právě takový běh na dlouhou trať, a tak mé závěrečné poděkování 
patří Vám všem, kteří jste (nejen) v  loňském roce běželi s námi a pomáhali nám 
i našim klientům.

S úctou,

Mgr. Dagmar Doubravová
ředitelka RUBIKON Centra
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II. Naše služby

Vážení přátelé a milí příznivci,

RUBIKON Centrum má za sebou další rok života.  A jaký to byl vlastně rok? 

Opět jsme měli možnost být součástí téměř tisícovky příběhů lidí, kteří se na nás obrátili 
s žádostí o pomoc. Těší nás, že řada těchto příběhů dospěla k dobrým koncům, když 
vůle a rozhodnutí jejich „hlavních hrdinů“, naše podaná ruka a samozřejmě i další souhry 
šťastných okolností přinesly pozitivní obrat do života klientů, jejich rodin a blízkých. Pro 
nás všechny tyto úspěšné příběhy znamenají potvrzení našeho přesvědčení, že dávat 
novou šanci se vyplácí. A na druhé straně příběhy těch, kterým se nový začátek z jakých-
koliv důvodů nezdařil, dokreslují, jak je cesta k překročení minulosti spletitá a obtížná. 

Rok 2016 byl rokem náročným, ale úspěšným.  

Zmíněný počet téměř 1000 klientů, kteří využili našich služeb, je zhruba poloviční oproti 
letům předchozím. To však v době dočasného výpadku hlavního zdroje našeho finan-
cování, kterou přinesla časová prodleva mezi jednotlivými grantovými obdobími ESF, 
považujeme za úspěch.  Náročnost spočívala v nejistotě další podoby a rozsahu našich 
služeb, která nás provázela ještě v první polovině roku. Naštěstí naše úsilí získat finanční 
prostředky na další činnost přineslo nakonec své ovoce. V grantovém fundraisingu jsme 
dosáhli neuvěřitelné 100% úspěšnosti!  Tento úspěch přinesl nové závazky, ke kterým 
jsme se museli postavit čelem.  Během 4 měsíců jsme obnovili či nově otevřeli 7 pobo-
ček a kontaktních míst, náš tým jsme více než zdvojnásobili.  V nových regionech jsme 
získali důvěru partnerů z  řad zástupců měst, kontaktních pracovišť Úřadu práce ČR, 
středisek PMS, věznic, NNO a dalších místních aktérů, kteří projevili zájem o spolupráci 
s námi a rychlý rozjezd nám významnou měrou usnadnili.  Za tuto pomoc a podporu 
jsme velmi vděční a děkujeme za ni.

V poměrně krátkém časovém období jsme museli zareagovat na specifika jednotlivých 
regionů. Vlivem aktuální situace na trhu práce, kdy poptávka zaměstnavatelů převyšuje 
nabídku pracovní síly, se změnil profil našich klientů. Řada těch, kteří v minulosti po-
třebovali naši pomoc a zprostředkování zaměstnání, si díky pracovní nabídce a změně 
v  postojích zaměstnavatelů k  vyžadování čistého rejstříku trestů dokázala zajistit za-
městnání bez spolupráce s námi.  Do našich konzultačních místností se začali stále čas-
těji dostávat klienti, kteří vyžadují intenzivnější podporu a vedení, ať už se jedná o mo-
tivaci k vstupu na legální trh práce a řešení dluhů, nebo rozvoj pracovních dovedností 
a návyků, a zejména pak motivaci začít po letech pasivního přežívání znovu a hledat 
dlouhodobé řešení své situace. Tato změna si od nás vyžádala myšlenkový posun v po-
hledu na naši práci i citelný zásah do našich postupů a praxe. Příkladem je např. nová 
širší nabídka tzv. tréninkových míst.
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II. Naše služby

Svůj rozvoj a  nové perspektivy získaly nejen programy Zaměstnanost a  Zadluženost, 
kterých se výpadek financování nejvíce dotkl, ale i  služba Romský mentoring, která 
bude díky tříletému projektu poskytována v 8 krajích ČR. Naopak program PUNKT ro-
dina, který se v uplynulých letech stal unikátním probačním programem pro mladistvé 
pachatele s celorepublikovou působností, jsme na konci roku 2016 po nelehkém zva-
žování pozastavili. Důvodem je absence vhodného finančního zdroje, který by umožnil 
tento program realizovat v potřebném rozsahu a časové flexibilitě.

Čím ještě byl rok 2016 z hlediska služeb RUBIKON Centra významný? Rozšířila se naše 
spolupráce se sociální firmou RUBIKON Centrum Servis, s.r.o, do oblasti zaměstná-
vání během výkonu trestu odnětí svobody. Pro zaměstnance z řad vězněných osob, 
kteří pracují v naší šicí dílně ve Věznici Vinařice, jsme vytvořili komplexní program pří-
pravy na propuštění a podpory na svobodě. Významným pilířem tohoto programu je 
tzv. transfer pracovních dovedností – zaměstnanci šicí dílny mají možnost po propuště-
ní pracovat ve stejném oboru. Do zaměstnání nastupují v řádu několika dnů po propuš-
tění, mají zajištěné bydlení a dostávají intenzivní podporu v pracovní a sociální adaptaci 
jak z naší strany, tak ze strany zaměstnavatele.  Díky rychlému zaučení a možnosti vyu-
žít znalosti a zkušenosti z obdobné práce během pobytu ve vězení zažívají tito klienti 
v pracovní oblasti pocit úspěchu, který může být hnacím motorem pro zvládnutí dalších 
nelehkých kroků na jejich cestě zpět do společnosti.

Z hlediska odborné diskuse a hledání systémových změn v oblasti integrace lidí s trest-
ní minulostí přinesl rok 2016 významný milník, kterým je vládou schválená Koncepce 
vězeňství do roku 2025.  Téma integrace vězněných osob získalo v odborných i poli-
tických kruzích novou intenzitu a význam.  RUBIKON Centrum bylo díky svým dlouho-
letým zkušenostem do této diskuse a související práce v pracovních skupinách přizvá-
no. Za tuto možnost jsme velmi rádi a věříme, že společné úsilí přinese tolik potřebné 
systémové změny. Věříme, že odstraní největší překážky, které samotný systém lidem 
po propuštění v cestě k úspěšné integraci staví, a v neposlední řadě pomohou zlepšit 
postavení a stabilitu  NNO, které v této oblasti působí a jejichž role má zásadní význam.

Těším se na společné ohlédnutí, jak se nám započatá cesta zadařila v roce 2017.

S úctou,

Mgr. Lenka Ouředníčková  
ředitelka služeb RUBIKON Centra
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II. Naše služby
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1. Program Alternativní tresty

Romský mentoring 

Cílem této služby je napomáhat k efektivnější práci s klienty z romské 
minority, kterým byl uložen výkon alternativního trestu nebo opatře-
ní, prostřednictvím motivace klientů, doprovázení a konstruktivního 
poradenství, poskytovaného romskými mentory. Jedná se o vyškole-
né laiky z  řad romské minority, kteří působí jako prostředníci mezi 
klienty a  justicí. Propojují klienty s  poskytovateli odborných služeb 
v regionu. Romští mentoři jsou ve své činnosti skutečně úspěšní, ze-
jména díky své schopnosti komunikovat s oběma stranami – s rom-
skými klienty i  se zástupci institucí. Jsou důležitým informačním 
kanálem, díky němuž klient získává informace o fungování státního 
(justičního, sociálního) systému a o svých možnostech, právech a po-
vinnostech v rámci tohoto systému. Stejně tak pomáhají probačním 
úředníkům a dalším relevantním odborníkům orientovat se v romské 
komunitě, v myšlení, jednání, hodnotovém systému, vztazích jejích 
příslušníků.

Romský mentoring poskytuje RUBIKON Centrum kontinuálně od r. 2004. Za tu dobu vyškolilo 142 romských mentorů, kteří spolupra-
covali s více než 2200 klienty. Průměrná úspěšnost služby se v průběhu realizace dlouhodobě pohybuje nad 50 %. Romský mentoring 
výrazně zvyšuje úspěšnost výkonu alternativních trestů a zlepšuje tak životní situaci klientů.

V roce 2016 byly zahájeny projekty financované z Evropského sociálního fondu v rámci OPZ, které opět umožní realizovat Romský mento-
ring ve větším rozsahu a kontinuálně po dobu 3 let: celkem bude spolupracovat cca 65 romských mentorů s 19 středisky PMS v 8 krajích ČR.

„Romským mentorem se chci stát proto, že mne tato činnost zajímá a baví. Mojí největší motivací je, aby se sociálně slabí 
či zákonem poznamenaní znovu začlenili do normálního, ale hlavně lepšího života, a stali se tak lepšími občany. Od práce 

očekávám hlavně dobré pracovní výsledky a pocit, že mohu mnoha lidem pomoci jak v sociální oblasti, tak pracovní či studijní.“
Lucie Palíková, budoucí romská mentorka, Děčín

Výběr ze statistických dat za rok 2016:

• Počet zapojených romských mentorů: 32
• Počet zapojených středisek PMS: 14 (v 6 krajích ČR)
• Počet klientů: 123
• Úspěšnost intervence: 57 %

II. Naše služby
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Programy k snížení recidivy mladistvých pachatelů

Cílem této služby je snižování recidivy mladistvých. Jedná se o kognitivně-behaviorální probační programy pro mladistvé pachatele 
akreditované ve smyslu ustanovení §17 zákona č. 218/2003 Sb.

Prostřednictvím strukturovaného programu vytváří pro mladistvé pachatele příležitost přemýšlet o důsledcích trestného činu pro ně 
samotné, oběť i společnost a společně s ním označit rizikové situace, které vedly ke spáchání trestné činnosti. Program posiluje silné 
stránky klientů a učí je zvládat rizikové situace v běžném životě bez konfliktu se zákonem. Snižuje tak riziko recidivy u mladistvých 
pachatelů a napomáhá jejich sociální integraci.

PUNKT rodina (Průšvihy, Už Nedělám, Kámo. Tečka.)

Vznikl inovací Učebního programu – mladiství, který byl v r. 2013 na základě potřeby PMS modifikován tak, aby umožňoval indi-
viduální práci s  klienty s  vyšším rizikem recidivy, se zapojením a  posílením rodiny jako významného zdroje podpory mladistvých 
pachatelů. Do října 2016 byl program PUNKT rodina realizován s celorepublikovou působností. 

PUNKT rodina se skládá z celkem 13 setkání: z 5 jednohodinových individuálních setkání a z 8 dvouhodinových setkání ve skupině. 
Maximální délka 1 programu je 7 měsíců, 13. evaluační skupinové setkání se koná po 3 měsících a je součástí programu. Pracovníci 
PMS dotazem na Rejstřík trestů, Policii ČR, městské úřady a OSPOD zjišťují, zda se absolvent programu v  jeho průběhu dostal do 
konfliktu se zákonem nebo zda recidivoval. Z evaluace vyplývá, že v průběhu programu nerecidivovalo 99 % absolventů; 94 % se 
nedostalo do konfliktu se zákonem. Nově také probační pracovníci zjišťují, jestli absolventi recidivovali rok po ukončení programu. 
U 177 absolventů 53 programů byla v období 1 roku po ukončení zjištěna recidiva pouhých 16 % (recidivovalo 29 absolventů).

„Zjistila jsem, že i když to občas vypadá, že z konfliktu nelze nijak uniknout, že nemá řešení, přesto se to vždy dá. Člověk by měl 
myslet svou hlavou, musí si sám uvědomovat, co je správné, a co ne, nespoléhat se na druhé, protože každý má hranice jinde.“

Klientka programu PUNKT rodina

„S čím mi program pomohl? Se školou. Už nedělám problémy. Že jsem si uvědomil, že chodim ven s kamarádama, co dělaj 
problémy. Nejvíc mi asi pomohlo, že si uvědomuju, že problémy s kamarádama mi za to nestojí, abych seděl mezi mřížema.“

    Klient programu PUNKT rodina

Výběr ze statistických dat za rok 2016:

• Počet běhů: 104
• Počet zapojených středisek PMS: 51 (v 8 soudních krajích ČR)
• Počet klientů: 342
• Počet absolventů: 226 (66 % úspěšně ukončilo program)

II. Naše služby

rodinaPUNKT
Průšvihy Už Nedělám, Kámo.Tečka.
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2. Program Zadluženost

Dluhové poradenství 

Cílem služby je řešení zadluženosti klientů a jejich podpora v dlouhodobé finanční stabilizaci.

Předmětem spolupráce s klientem je:
• motivace k řešení závazků
• mapování dluhů a sestavení soupisu závazků
• finanční plánování a rozpočet klienta, včetně rozvrhu 

splácení
• práva spotřebitele 
• rizikovost a nárůst dluhů
• komunikace s věřiteli – asistence při kontaktu s věřitelem
• postup dluhu v čase a fáze vymáhání
• exekuční a soudní řízení – práva a povinnosti klienta
• příprava na oddlužení v rámci Insolvenčního zákona

Dluhové poradenství jsme poskytovali klientům v  Praze, 
Ostravě, Chebu, Chodově, Sokolově, Kolíně a  Příbrami a  dále 
v některých spolupracujících věznicích.

Kurzy finanční gramotnosti a řešení zadluženosti 

Cílem kurzu je informovat klienty o problematice dluhů a jejich vzniku. Dále je seznamujeme se způsoby předcházení předluženosti, 
prostředky řešení, mapování dluhů, efektivním způsobem komunikace s věřiteli a právním rámcem exekucí. Snažíme se zvýšit zna-
losti a dovednosti potřebné pro řešení zadluženosti.

Součástí programu je také poskytnutí nástrojů pro odpovědné plánování osobních financí účastníků a návod na efektivní zacházení 
s osobním rozpočtem. Účastníci jsou vedeni k zamyšlení nad svými právy a povinnostmi, a to jak v případě zadlužení či obecně pla-
tebních povinností, tak v případě dalších rizikových situací, jako je například práce na černo.

Výběr ze statistických dat za rok 2016:

• 167 klientů na svobodě s námi řešilo své dluhy a 61 % z nich se podílelo na zlepšení své situace
• 95 osob se účastnilo našich programů ve vězení

II. Naše služby
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Vybrané měřitelné výsledky

• 59 % klientů mělo zmapované závazky
• 50 % klientů dodržovalo nastavené splátky
• 85 % klientů získalo účinnou podporu pří zvládnutí situace exekučního řízení (obrana v oblasti oprávněných zájmů)
• u 42 % klientů splňujících podmínky byla příprava na podání návrhu na osobní bankrot úspěšná, 100 % podaných návrhů bylo 

schváleno soudem

Charakteristika situace našich klientů a jejich zadlužení

Typický klient dluhové poradny v r. 2016 byl muž (73 %), který při příchodu do poradny byl nezaměstnaný (53 %). Jeho dluhy byly ve 
výši 100–500 tis. (67 %). O svých dluzích neměl úplný přehled (75 %). Každý třetí klient potřeboval řešit svou situaci formou osobního 
bankrotu, ale zhruba polovina z nich nesplňovala podmínky pro podání návrhu na oddlužení. 

Na to, jak probíhá práce v naší dluhové poradně a jak o ní mluví naši klienti, se můžete podívat zde:
https://www.youtube.com/watch?v=bBRR6GX8t4M.

II. Naše služby
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3. Programy Zaměstnanost

Pracovní agentura RUBIKON 

Poskytuje služby pracovního a kariérního poradenství včetně sociální 
stabilizace a zprostředkování zaměstnání osobám s trestní minulostí. 
Naši kandidáti mohou získat reálný přehled o nabídce místních pra-
covních příležitostí, konzultovat zpracování životopisu a motivačních 
dopisů, připravit se na pracovní pohovor a naučit se prezentovat před 
zaměstnavatelem sami sebe i  svou trestní minulost. Kandidátům 
dále nabízíme odbornou asistenci při hledání práce a zprostředkování 
volných pracovních míst, můžeme je tedy doporučit k našim spolu-
pracujícím zaměstnavatelům.

Pracovní agentura RUBIKON zaměstnavatelům nabízí kvalifikovaný 
výběr vhodných kandidátů. Jedná se o úzkou spolupráci se zaměst-
navateli v  celém procesu od prověřování kandidátů a  přijímacích 
pohovorů až po podporu po nezbytně dlouho dobu po nástupu do 
zaměstnání.

Pracovní poradenství poskytujeme od roku 2011.

Jak nástup do zaměstnání změnil životy našich klientů? 

„Změnil. I když díky exekuci plat do rodinné kasy velký nepřijde, tak můžu říct, že žiji normálně a spořádaně, což jsem v minulosti 
říct nemohl.“

Václav Schwenger 
„Práce mi přinesla nové kolegy a kamarády a nový pohled na svět.“

Vladimír Hrnčíř 
„Práce mi pomůže splácet dluhy a vyplňuje mi volný čas.“

Stanislav Venc 

Co na Pracovní agentuře RUBIKON oceňují naši spolupracující zaměstnavatelé?

„Kompletní informace o klientovi a jeho dobrá příprava na poptávané kompetence.“
Petr Čihák, ARRIVA PRAHA s.r.o. 

„Profesionalita uchazečů.“
Lenka Všetečková, Aramark s.r.o.

„Podrobné a otevřené informace.“
Zdeněk Modálek, CDV služby s.r.o.

II. Naše služby
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Výběr ze statistických dat za rok 2016:

• Z počtu 272 klientů, kteří se zapojili do pracovního poradenství, získalo zaměstnání 74 klientů (tj. 27 %)
• Každý 4. klient PA RUBIKON (respektive 3,6.) získal pracovní uplatnění
• 64 % (47) klientů setrvalo v zaměstnání po zkušební době, 86 % z nich (40) setrvalo v zaměstnání více než 6 měsíců
• Spolupracovalo s námi 162 zaměstnavatelů

4. Vězeňské programy

Vězeňské programy jsou zaměřeny na komplexní přípravu klientů na propuštění. Jejich cílem je rozvíjet znalosti a dovednosti klientů 
potřebné pro úspěšné zvládnutí návratu na svobodu a na trh práce. 

Stejně jako v předchozích letech se i v roce 2016 dařilo pokračovat v úspěšné spolupráci s věznicemi. Jednalo se především o realizaci 
již osvědčených programů, zároveň se ale podařilo poskytovat i nové služby (např. zaměstnávání odsouzených v šicí dílně ve Věznici 
Vinařice prostřednictvím sociální firmy Rubikon Centrum Servis, s.r.o.).

Došlo také k obnovení spolupráce s věznicemi, ve kterých musela být v minulém roce z finančních důvodů naše činnost pozastavena. 
Od října 2016 jsme obnovili pravidelné měsíční rozesílání inzerátů volných pracovních pozic, které mohli odsouzení po propuštění 
využít. Do věznic byly dále distribuovány plakáty a letáky o nabídce služeb RUBIKON Centra na svobodě. Celkem jsme v průběhu roku 
spolupracovali s 27 věznicemi. Programy zaměřené na zaměstnanost a zadluženost probíhaly v 7 věznicích a našimi službami během 
nich prošlo 227 osob. V poslední třetině roku začala na nabídku programů ve věznicích navazovat také nabídka služeb na svobodě – 
sociální stabilizace, pomoc při hledání zaměstnání a dluhové poradenství. 

Aktivity ve věznicích

Program Zaměstnanost

• Úvodní besedy
• Motivační program ZZ (Získej Zaměstnání)
• Mobilní pracovní poradenství 

Program Zadluženost

• Kurzy dluhové gramotnosti
• Mobilní dluhová poradna

Úvodní besedy slouží k seznámení s RUBIKON Centrem a možnostmi spolupráce, stejně jako k motivaci odsouzených začít se připra-
vovat na život na svobodě. Skupinové Motivační programy ZZ jsou zacíleny na rozvoj pozitivních stránek a sociálních dovedností 
klientů, potřebných pro úspěšný návrat na svobodu a na trh práce. Mezi témata kurzu patří například strukturované řešení problémů 
a  mezilidských konfliktů, zvládání zlosti, psaní životopisu, příprava na přijímací pohovor apod. Mobilní pracovní poradenství, 
které zpravidla navazuje na skupinový Motivační program ZZ, je individuální práce s odsouzenými před propuštěním, jejímž cílem 
je vytipování vhodného zaměstnání a příprava na návrat na trh práce. Kurzy dluhové gramotnosti jsou zacíleny na problematiku 

II. Naše služby
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dluhů a jejich vzniku, způsoby předcházení a prostředky řešení předluženosti, mapování dluhů, efektivní způsob komunikace s věřiteli 
a právní rámec exekucí. Mobilní dluhová poradna je individuální poradenství v oblasti předluženosti zahrnující např. mapování 
dluhů, komunikaci s  věřiteli, soudy i  exekutorskými úřady, pomoc při správním a  exekučním řízení, oddlužení a  bezplatné právní 
poradenství. 

Korespondence se zájemci o spolupráci na svobodě

Za rok 2016 s námi prostřednictvím korespondence navázalo kontakt 127 odsouzených. Cca 70 % dopisů odsouzených se týkalo žá-
dosti o pomoc s nalezením zaměstnání, 60 % s řešením zadluženosti; 45 % klientů chtělo řešit oboje. Další dotazy byly na ubytování, 
psychickou podporu a pomoc při žádosti o podmíněné propuštění (pomoc v oblasti stanoviska či záruky k podmíněnému propuštění 
však není součástí našich služeb). Celkem 17 osob se na nás obrátilo po propuštění z VTOS (z toho 6  z nich ještě v roce 2016 získalo 
zaměstnání). Obecně lze tedy říci, že zhruba 13 % klientů, s nimiž jsme navázali korespondenční kontakt, po propuštění vyhledalo 
naše služby. 

Návaznost spolupráce na svobodě

V roce 2016 se na nás obrátilo 43 klientů, kteří se dříve zúčastnili aktivit realizovaných naší organizací ve věznicích; 8 z těch klientů, 
kteří využili podporu při hledání práce, nastoupilo ještě v roce 2016 do zaměstnání. 

Výběr ze statistických dat za rok 2016:

• Do aktivit ve věznicích se zapojilo celkem 272 klientů, včetně účastníků úvodních besed
• Aktivity jsme realizovali v 7 věznicích
• Celkem jsme spolupracovali s 27 věznicemi (PR materiály, inzeráty na pracovní pozice, korespondence)
• Programů Zaměstnanost se zúčastnilo 130 osob
• Programů Zadluženost se zúčastnilo 102 osob
• 112 osob se účastnilo úvodních besed
• Korespondenčně se na nás obrátilo 127 klientů, kterým jsme poskytli informace týkající se zaměstnání, dluhů a situace po 

propuštění

II. Naše služby
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Rubikon Centrum Servis, s.r.o. 

RUBIKON Centrum založilo sociální firmu Rubikon Centrum Servis, s.r.o. (RCS), v polovině roku 2015 především za účelem vytvá-
ření tréninkových pracovních míst pro osoby dlouhodobě nezaměstnané po výkonu trestu. V rámci konceptu prostupného zaměst-
návání nabízí RCS osobám s trestní minulostí legální pracovní zkušenost a další služby zaměřené na přípravu pro vstup na běžný trh 
práce. 

V roce 2016 vzrostl obrat firmy RCS na 4 miliony Kč (z 1 milionu Kč v r. 2015). Zdroje financování jsou: zakázky, dotace Úřadu práce 
ČR v rámci nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti, dotace švýcarské organizace VEBO. 

Společnost realizuje dvě základní činnosti. První oblastí činnosti jsou úklidové služby. Již třetím rokem působíme v Úvalech, kde se 
v úzké spolupráci s radnicí města zaměřujeme na úklid a údržbu veřejných prostor a prostranství. Druhá oblast činnosti je šicí dílna 
ve Věznici Vinařice, kde jsou realizovány zakázky pro automobilový průmysl.

Úklidové služby

V roce 2016 sociální firma RCS plně rozvinula svoji činnost v městě Úvaly, kde realizovala zakázku na komunální úklid města, a to 
k plné spokojenosti zástupců městského úřadu i místních obyvatel. Zaměstnanci jsou rekrutováni z řad dlouhodobě nezaměstna-
ných a lidí se záznamem v Rejstříku trestů. Jsou umisťováni na tzv. tréninkových místech trvajících zpravidla 6–8 měsíců. Mnohaletá 
zkušenost se zaměstnanci po VTOS či dlouhodobě nezaměstnanými ukázala, že kromě pracovní příležitosti je pro jejich úspěšnou 
integraci zapotřebí také specifický, odborný, individuální přístup. Byl proto navržen a otestován integrační balíček služeb (pracovního 
a dluhového poradenství), který zvýšil šance konkrétních zaměstnanců na udržení se v zaměstnání a pomohl při následném procesu 
pracovní integrace na primárním trhu práce. 

V roce 2016 jsme v úklidové skupině v Úvalech zaměstnali celkem 7 lidí na tréninkových místech, z toho 2 získali zaměstnání 
u Technických služeb Města Úvaly, 1 pokračuje na tréninkovém místě, 1 je kmenovým zaměstnancem RCS; 3 zaměstnanci byli propuš-
těni z důvodu porušení pracovní kázně. 

Šicí dílna

Zásadním krokem ve vývoji firmy v tomto roce byl úspěšný rozjezd šicí dílny ve Věznici Vinařice. Dílna v prvním roce své existence 
dosáhla kapacity 40 zaměstnanců z řad odsouzených a stala se kvalitním a spolehlivým subdodavatelem automobilového prů-
myslu se silným sociálním podtextem. RCS ve spolupráci s RUBIKON Centrem usiluje o rozšíření pracovních dovedností odsouzených 
ještě ve výkonu trestu odnětí svobody a pilotně ověřuje následný transfer těchto dovedností ke spolupracujícím zaměstnavatelům po 
propuštění z vězení. V praxi to znamená, že zaměstnanci šicí dílny mají možnost po propuštění pracovat ve stejném oboru a zároveň 
jsou zařazeni do komplexního integračního programu, který zahrnuje zaměstnání, bydlení a řešení dluhů. V roce 2016 tuto možnost 
využili 2 zaměstnanci.  

Mytí povrchů a odstraňování graffiti

Konec roku byl v RCS ve znamení příprav rozšíření činnosti o novou oblast – mytí povrchů a odstraňování graffiti. Tento ambicióz-
ní projekt bude odstartován na jaře roku 2017. Více na webových stránkách RCS: http://rubikoncentrumservis.cz/.

III. Rubikon Centrum Servis
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Kampaň NEMÁM SVATOZÁŘ. MÁM PRÁCI.

Dominantou roku 2016 z hlediska vnější komunikace a PR byla osvětová kampaň NEMÁM SVATOZÁŘ. MÁM PRÁCI.

Videa: http://www.rubikoncentrum.cz/pozitivni_pribehy.php

Agentura: Kreativní studio Družina

Zveřejnění kampaně: 11.–15. 6. 2016

Informace o kampani

Cíle komunikace

Cílem kampaně bylo poukázat na téma obtížné uplatnitelnosti lidí s trestní minulostí na trhu práce a ukázat, že záznam v trestním 
rejstříku, nejčastější hendikep na pracovním trhu, nemusí být v rozporu s pracovními schopnostmi. 

Cílení kampaně

HR obory a zájmy, 25–60 let, Praha, Karlovy Vary, Ostrava, Kolín, Cheb, Příbram, Kladno, Chodov, Sokolov, Kutná hora + 16km rádius 
(10 mil).

Komunikační strategie

Jako hlavní komunikační kanály jsme určili online prostředí sociálních sítí, převážně Facebook. Za tímto účelem jsme zvolili dvě krátká, 
30vteřinová videa, která mají větší potenciál oslovit uživatele Facebooku. Videa byla následně doprovázena postery, ale hlavní těžiště 
kampaně jsme opřeli o audiovizuální materiál. 

Kreativní strategie

V konceptu kampaně přiznáváme, že bývalí vězni nejsou žádní svatoušci. Přesto se snaží dostat do pracovního procesu, který od nich 
chce jiné kvality, než morální bezúhonnost. 

IV. Vnější komunikace aneb Public Relations

Situace / background:

• Ročně je „na svobodu“ propuštěno průměrně 13 200 vězňů. 
• 30 % z nich chce pracovat.  
• Šanci má však jen 10 %. 
Více než polovina firem (68 %) totiž při náboru vyžaduje čistý trestní rejstřík. Zaměstnavatelé, kteří se rozhodli dát lidem se zá-
znamem druhou šanci, vědí, že nejde pouze o dobrý skutek, ale také o dobrou investici. Zdůrazňují jejich vděk, pracovitost 
a loajalitu, díky které se jim daří snížit fluktuaci. 
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IV. Vnější komunikace aneb Public Relations

Vizuál

Portréty bývalých vězňů, stojících v prostředí své práce. Kompozice je vždy taková, že jim nějaký předmět za hlavou tvoří svatozář. 
Vězni se svatozáří se dívají do kamery a jsou v pracovní činnosti. 

Videospot

Spot je rozpohybovaným vizuálem. Bývalé vězně jsme zabrali při práci, nad hlavou jim v perspektivě poletuje svatozář. Končíme po-
sledním stojícím v interiéru. Svatozář tvoří světlo. Světlo se vypne, čímž svatozář zmizí. Postava řekne: „Nemám svatozář. Mám práci.”
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Výsledky

FACEBOOK

Placená část

• rozpočet na FB: 1 000 Kč (0,53 Kč/1 engagement)
• celkový počet engagement: 1881
• počet zasažených uživatelů: 2 973
• prokliků na web: 17

Organické spoty

Zde byl velmi důležitý seeding (tj. oslovování partnerských organizací s žádostí o sdílení a jiný engagement), díky kterému jsme 
dosáhli výborného dosahu. Osloveno bylo přes 20 partnerských organizací, do engagementů se nakonec zapojilo téměř 60 organizací. 

Spot 1 – muž:

• 11 122 uživatelů spustilo video
• 11 836 spuštění videa
• 61 % sledovalo video do konce
• dosah: 31 558
• 646 reakcí
• 160 sdílení (většina na originálním postu – výsledek intenzivního seedingu)
• 49 prokliků na web

YOUTUBE

• 1 951 zhlédnutí
• https://www.youtube.com/results?search_query=RUBIKON+Centrum 

IV. Vnější komunikace aneb Public Relations

Spot 2 – žena:

• 10 939 uživatelů spustilo video
• 12 161 spuštění videa
• 68 % sledovalo video do konce 
• dosah: 34 147
• 613 reakcí
• 73 sdílení (většina na originálním postu – výsledek intenzivního seedingu)
• 81 prokliků na web 
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IV. Vnější komunikace aneb Public Relations

První ročník YELLOW RIBBON RUN

Vše začalo v roce 2011, kdy se Gabriela Slováková, ředitelka Věznice Světlá nad Sázavou, zúčastnila mezinárodní vězeňské konference 
v Singapuru. Součástí pobytu byl i Yellow Ribbon Run, tedy Běh se žlutou stužkou, pořádaný Vězeňskou službou v Singapuru tehdy 
již posedmé. 

Žlutá stužka slouží jako symbol naděje na druhou šanci a návratu bý-
valých vězňů do společnosti. Její význam vychází z písně „Tie a Yellow 
Ribbon Round the Old Oak Tree“ Tonyho Orlanda. Píseň vypráví muž, 
který se vrací z vězení a není si jistý, zda je doma vítán. Píše proto 
dopis své lásce s prosbou, aby uvázala žlutou stuhu na strom před 
domem, pokud ho chce zpět ve svém životě. Stužku na stromě při 
návratu najde – a ne jen jednu, je jich tam sto. 

Projekt Yellow Ribbon Run je osvětový a má za cíl poukázat na obtíž-
nou zaměstnatelnost lidí s trestní minulostí. V Singapuru běhá 
se žlutou stužkou na tisíce lidí a za 12 let se jim podařilo vytvořit přes 
2 000 pracovních míst pro bývalé vězně.

V Čechách se Yellow Ribbon Run běžel poprvé právě v roce 2016 v rámci maratonských štafet pořádaných organizací RunCzech. Posta-
vili jsme celkem 8 štafet složených z vězňů, bývalých vězňů, CEO a manažerů firem, kteří připnutím žluté stužky na svůj dres vyjádřili 
podporu myšlence, že si každý zaslouží druhou šanci. Jedna ze zapojených firem dokonce bývalého vězně zaměstnala. Přijela také 
delegace ze Singapuru, která s velkým nadšením postavila jednu štafetu. 

O tom, co se v YRR děje, se můžete dozvědět na Facebooku nebo na webových stránkách www.zlutastuzka.cz.
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IV. Vnější komunikace aneb Public Relations

Webové stránky

Zásadní informací roku 2016 je, že se nám podařilo získat prostředky na vytvoření nového webu. V polovině roku 2017 se tak konečně 
naplní dlouhodobý záměr naší PR ředitelky a vznikne zcela nová podoba webových stránek RUBIKON Centra. 

Statistiky

Návštěvnost našich webových stránek se stále zvyšuje, v roce 2016 náš web dosáhl 20 592 návštěv, které provedlo 14 059 uživatelů, 
a zvýšil se i počet stránek na 1 návštěvu, a to na 3,67.
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IV. Vnější komunikace aneb Public Relations

Facebook  

Hodně jsme si polepšili. Ze 453 fanoušků v roce 2015 jsme vystoupali až na 756 fanoušků v prosinci 2016. Nárůst fanoušků 
byl do značné míry způsoben online kampaní „Nemám svatozář. Mám práci.“ Vítězným příspěvkem byl taky kampaňový 
spot zvaný „Jarda“, který oslovil bezmála 50 000 lidí! 

Osvědčil se systém pravidelných tematicky specifikovaných příspěvků v souladu s pilíři našich služeb poskytovaných lidem s trestní 
minulostí – nyní je již zaběhnutý a dobře funkční. 

Nezapomínáme ani na ostatní sociální sítě, i když jim, popravdě, nevěnujeme tolik času.
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IV. Vnější komunikace aneb Public Relations

AdWords 

Využili jsme grantu pro neziskové organizace od společnosti Google, díky kterému máme textové reklamy na internetu zdarma. Služ-
ba je propojena s optimalizací SEO, takže, když si zadáte do vyhledávače klíčová slova související s naší tématikou nebo jméno naší 
organizace, vyskočí na vás naše reklama. Během několika týdnů po spuštění AdWords reklam nám návštěvnost stránek stoupla o cca 
5 000 návštěvníků.

PF 2017

PF 2017 bylo inspirováno jedním z našich největších projektů roku 2016 – Yellow Ribbon Run. Motiv běžce se žlutou stužkou je tedy více 
než vypovídající a současně elegantně a s lehkostí šíří téma zaměstnávání lidí s trestní minulostí mezi širší laické i odborné publikum.

A jaké jsou plány v oblasti PR pro příští rok? 

Rozhodně se budeme držet hesla „Sportem ku zdraví!“, takže určitě plánujeme pokračovat v projektu Yellow Ribbon Run a doufá-
me, že nás, běžců se žlutou stužkou, bude přibývat a že se nám podaří vytvořit pevná partnerství se zaměstnavateli, kteří překonali 
předsudky a rozhodli se zaměstnávat lidi s trestní minulostí!

Jak bylo řečeno výše, rok 2017 přinese zbrusu nový vzhled našich webových stránek a rozvíjet budeme i komunikaci prostřed-
nictvím sociálních sítí. 

Čeká nás také televizní kampaň – kampaňové spoty „Nemám svatozář. Mám práci.“ bude vysílat Česká televize. Na podzim 
2017 máme naplánovanou převážně offline osvětovou kampaň zaměřenou více do regionů, jejímž cílem bude oslovit širší laickou 
veřejnost s tématem zaměstnávání lidí s trestní minulostí. 

I v dalším roce budeme usilovat o to, abychom byli spolehlivou a profesionální organizací, na kterou se média sama obracejí v oblas-
tech recidivy, trestní justice a podpory lidí s trestní minulostí. 
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V. Fundraising

Individuální a firemní dárci

V roce 2016 jsme získali drobné dary od fyzických osob prostřednictvím sbírkového účtu, DMS a portálu givt.cz v celkové výši 
56 316 Kč, z toho bylo 31 591 Kč přijato do Veřejné sbírky a ze zbylých 24 725 Kč bylo osvobozeno 6 000 Kč, které budou využity 
v následujících letech.

V rámci firemního fundraisingu jsme obdrželi 37 000 Kč od STILL ČR, s.r.o., které byly osvobozeny a budou využity ke krytí nákladů 
organizace v dalších letech, neobjevují se tedy ve výnosech roku 2016.

Nepeněžní dar formou slevy na nájmu nám poskytli Alena Veselá a Ing. Jiří Kurfürst v celkové výši 60 000 Kč. 

Placené služby – vzdělávání a poradenství

V oblasti vzdělávání jsme na otevřených akreditovaných kurzech k řešení zadluženosti proškolili celkem 24 odborníků v oblasti 
práce s předluženými osobami, návazných seminářů se zúčastnilo 6 odborníků. 

Realizovali jsme akreditované kurzy k řešení zadluženosti na zakázku pro města Turnov, Benešov a Krajský úřad Karlovarského 
kraje, neziskové organizace Podané ruce, o. p. s., Sananim, z. ú., a Člověk v tísni, o. p. s., v rámci kterých jsme proškolili pracovníky soci-
álních služeb (celkem 75 pracovníků). 

Kurzy finanční gramotnosti a konzultační poradenství pro své klienty využila Městská část Praha 14. 

Expertní odborné poradenství v oblasti dluhové problematiky využila Probační a mediační služby v rámci projektu Aliance proti 
dluhům.

V rámci rozšířené nabídky našich placených služeb v oblasti pracovního poradenství využili konzultace při náboru a výběru osob 
s trestní minulostí tyto subjekty: 

• Městská část Praha 7 
• Restaurace Pálffy Palác
• Sedmá ubytovací s.r.o.  

Pro Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i., jsme realizovali Snídani se zaměstnavateli a Pohovory nanečisto. 
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VI. Projekty realizované v roce 2016

1. Komplex sociální a pracovní integrace (CZ.03.2.60/0.0/0.0/
15_026/0000640) 
05/2016 – 04/2019 
Místo realizace: Chodov (okr. Sokolov)

2. Komplex prostupu na trh práce v Kolíně (CZ.03.2.60/0.0/0.0/
15_042/0002244) 
07/2016 – 06/2019 
Místo realizace: Kolín

3. Romský mentoring  (CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001025) 
07/2016 – 06/2019 
Místa realizace: Středočeský, Jihočeský, Karlovarský, 
Ústecký, Liberecký, Královéhradecký a Pardubický kraj

4. Práce a dluhy – komplexní model podpory osob s trestní 
minulostí v uplatnění na trhu práce a ve společnosti 
(CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001024) 
07/2016 – 06/2019 
Místa realizace: Středočeský a Karlovarský kraj

5. Prostup k pracovnímu uplatnění (CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_
026/0000839) 
09/2016 – 08/2019 
Místo realizace: Ostrava

6. Prostupnost na trh práce v Příbrami (CZ.03.2.60/0.0/0.0/15
_042/0003156 ) 
09/2016 – 08/2019 
Místo realizace: Příbram

7. Čas pracovat (CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002492) 
09/2016 – 08/2018 
Místa realizace: Středočeský, Moravskoslezský 
a Karlovarský kraj

8. RUBIKON Centrum 2021 (CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/000
2000) 
09/2016 – 08/2018 
Místo realizace: Hlavní město Praha

9. Dejme šanci ženám se záznamem (CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_
062/0003243) 
11/2016 – 10/2018 
Místo realizace: Hlavní město Praha

10. Dejme druhou šanci (č. 3610063) 
08/2014 – 07/2016 
Místo realizace: Česká republika

11. Alternativa pro Romy (č. 3710039) 
04/2015 – 03/2016 
Místo realizace: Česká republika

12. Vytvoření pracovních příležitostí pro sociálně 
znevýhodněné občany 
07/2015 – 09/2016 
Místa realizace: Praha, Švýcarsko

13. PRE Project – PRISON (věznice), REINTEGRATION 
(reintegrace), EDUCATION (vzdělání) 
09/2015 – 09/2017 
Místa realizace: Česká republika, Polsko, Maďarsko, 
Slovensko, Litva

14. Improving Juvenile Justice Systems in Europe: Training for 
Professionals (JUST/2013/FRC/AG) 
03/2015 – 02/2017 
Místa realizace: Česká republika, Evropská unie

15. Umím si poradit s financemi, abych mohl/a překročit 
minulost (č.4500237179) 
06/2015 – 05/2016 
Místa realizace: Hlavní město Praha a Středočeský kraj

16. Profesionalizace komunikace s veřejností prostřednictvím 
Facebooku 
12/2015 – 05/2016 
Místo realizace: Praha

17. Pracovat a splácet dluhy se vyplatí!  
06/2016 – 05/2017 
Místo realizace: Česká republika

18. Terciární prevence v Praze – zaměstnání a řešení dluhů 
2016 
01/2016 – 07/2016 
Místo realizace: Praha

19. Terciární prevence pro Prahu 2 
04/2015 – 03/2016 
Místo realizace: Praha 2

20. Terciární prevence pro Prahu 2 v roce 2016 
04/2016 – 03/2017 
Místo realizace: Praha 2

21. PUNKT rodina 
06/2016 – 12/2016 
Místa realizace: Plzeň, Hradec Králové, Jindřichův Hradec, 
Cheb
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VI. Projekty realizované v roce 2016

Projekty jsou podpořeny

• Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost (1–9)
• Granty z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů (10, 11)
• Programem švýcarsko-české spolupráce (12)
• Vzdělávacím programem Evropské unie Erasmus + (13)
• Fundamental Rights and Citizenship Programme of the European Union (14)
• Československou obchodní bankou (15–17)
• Hlavním městem Praha (18)
• Městskou částí Praha 2 (19–20)
• Ministerstvem spravedlnosti ČR a Karlovarským krajem (21)
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VII. Veřejné zakázky realizované v roce 2016

• Město Děčín – Romský mentoring 2016 
05/2016 – 12/2016 
Místo realizace: Děčín

• Probační a mediační služba – Inovace a rozšíření probačního 
programu pro mladistvé pachatele „Učební program – 
mladiství“  
03/2013 – 01/2016 
Místo realizace: Česká republika – všech 8 soudních krajů 

• Probační a mediační služba – Rozšíření probačního programu 
pro mladistvé pachatele – PUNKT Rodina   
08/2015 – 10/2016 
Místo realizace: Česká republika – všech 8 soudních krajů

• Probační a mediační služba – Trénink ZZ – Získej zaměstnání    
05/2015 – 06/2016 
Místa realizace: Oráčov, Kynšperk n. Ohří, Stráž p. Ralskem, 
Ostrov, Opava

• Středočeský kraj – Šance začít znovu II  
01/2016 – 04/2016 
Místo realizace: Středočeský kraj 

• Středočeský kraj – Šance začít znovu II  
05/2016 – 12/2016 
Místo realizace: Středočeský kraj

• DISMAS – Kavárna bez předsudků – Specifická komunikace 
a Komunikační dovednosti 
01/2016 
Místo realizace: Praha 

• Generální ředitelství Vězeňské služby ČR – Vzdělávací kurzy 
pro zaměstnance část č. 8 Kurzy finanční gramotnosti  (VS 
88/016/072/2015-50/PEU/581) 
01/2016 – 06/2016 
Místo realizace: Stráž pod Ralskem

• Vzdělávací kurzy pro odsouzené – Zvýšení efektivity přípravy 
vězněných žen před propuštěním z věznice Opava (VS 
88/019/045/2015-50/PEU/581) 
06/2016 – 11/2016 
Místo realizace: Věznice Opava
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VIII. Finanční zpráva za rok 2016

Nahlédněte do základních údajů o hospodaření RUBIKON Centra v roce 2016:

ROZVAHA pro nevýdělečné organizace v plném rozsahu ke dni 31. 12. 2016 (v celých tis. Kč)
AKTIVA

Označení Stav 
k 1. 1. 2016

Stav 
k 31. 12. 2016

a                                                                             b 1 2
A. Dlouhodobý majetek celkem (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV.) 0 0
A. I. 

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem (součet A.I.1. až A.I.7.) 0 0
Nehmnotné výsledky výzkumu a vývoje 0 0
Software 0 0
Ocenitelná práva 0 0
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 64 64
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 0 0
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 0 0
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 0 0

A. II. 
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

Dlouhodobý hmotný majetek celkem (součet A.II.1. až A.II.10.) 818 818
Pozemky 0 0
Umělecká díla, předměty a sbírky 0 0
Stavby 0 0
Hmotné movité věci a jejich soubory 61 61
Pěstitelské celky trvalých porostů 0 0
Dospělá zvířata a jejich skupiny 0 0
Drobný dlouhodobý hmotný majetek 757 757
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0 0
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 0 0
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 0 0

A. III. 
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Dlouhodobý finanční majetek celkem (součet A.III.1. až A.III.6.) 0 0
Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba 0 0
Podíly - podstatný vliv 0 0
Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 0 0
Zápůjčky organizačním složkám 0 0
Ostatní dlouhodobé zápůjčky 0 0
Ostatní dlouhodobý finanční majetek 0 0

A. IV. 
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

Oprávky k dlouhodob. majetku celkem (součet A.IV.1 až A.IV.11.) -882 -882
Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje 0 0
Oprávky k softwaru 0 0
Oprávky k ocenitelným právům 0 0
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku -64 -64
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku 0 0
Oprávky ke stavbám 0 0
Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí –61 –61
Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů 0 0
Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům 0 –0
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku –757 –757
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku 0 0

27



VIII. Finanční zpráva za rok 2016

Označení Stav 
k 1. 1. 2016

Stav 
k 31. 12. 2016

a                                                                             b 1 2
B. Krátkodobý majetek celkem (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV.) 13 181 25 677
B. I. 

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zásoby celkem (součet B.I.1. až B.I.9.) 0 0
Materiál na skladě 0 0
Materiál na cestě 0 0
Nedokončená výroba 0 0
Polotovary vlastní výroby 0 0
Výrobky 0 0
Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 0 0
Zboží na skladě a v prodejnách 0 0
Zboží na cestě 0 0
Poskytnuté zálohy na zásoby 0 0

B. II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Pohledávky celkem (součet B.II.1. až B.II.19.) 423 1 755
Odběratelé 0 728
Směnky k inkasu 0 0
Pohledávky za eskontované cenné papíry 0 0
Poskytnuté provozní zálohy 1 35
Ostatní pohledávky 212 135
Pohledávky za zaměstnanci 0 0
Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění 0 0
Daň z příjmů 0 0
Ostatní přímé daně 0 0
Daň z přidané hodnoty 0 0
Ostatní daně a poplatky 0 0
Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem 204 416
Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů územních samosprávných celků 0 438
Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti 0 0
Pohledávky z pevných termínovaných operací a opcí 0 0
Pohledávky z vydaných dluhopisů 0 0
Jiné pohledávky 6 0
Dohadné účty aktivní 0 0
Opravná položka k pohledávkám 0 0

B. III. 
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Krátkodobý finanční majetek celkem (součet B.IV.1. až B.IV.7.) 12 271 23 153
Peněžní prostředky v pokladně 42 76
Ceniny 0 0
Peněžní prostředky na účtech 12 249 23 077
Majetkové cenné papíry k obchodování 0 0
Dluhové cenné papíry k obchodování 0 0
Ostatní cenné papíry 0 0
Peníze na cestě -20 0

B. IV. 
1.
2.

Jiná aktiva celkem (součet. B.IV.1. až B.IV.2.) 487 769
Náklady příštích období 0 769
Příjmy příštích období 487 0

Aktiva celkem (A. + B.) 13 181 25 677
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PASIVA

VIII. Finanční zpráva za rok 2016

Označení Stav 
k 1. 1. 2016

Stav 
k 31. 12. 2016

a                                                                             b 3 4
A. Vlastní zdroje celkem (A.I. + A.II.) 6 319 5 466
A. I. 

1.
2.
3.

Jmění celkem (A.I.1. + A.I.2. + A.I.3.) 6 320 5 257
Vlastní jmění 1 898 1 897
Fondy 4 422 3 360
Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků 0 0

A. II.
1.
2.
3.

Výsledek hospodaření celkem (A.II.1. + A.II.2. + A.II.3.) -1 209
Účet výsledku hospodaření 0 209
Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení -1 0
Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 0 0

B. Cizí zdroje celkem (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV.) 6 862 20 211
B. I. 

1.
Rezervy celkem (B.I.1.) 0 0
Rezervy 0 0

B. II. 
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Dlouhodobé závazky celkem (součet B.II.1. až B.II.7.) 0 0
Dlouhodobé úvěry 0 0
Vydané dluhopisy 0 0
Závazky z pronájmu 0 0
Přijaté dlouhodobé zálohy 0 0
Dlouhodobé směnky k úhradě 0 0
Dohadné účty pasivní 0 0
Ostatní dlouhodobé závazky 0 0

B. III. 
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Krátkodobé závazky celkem (součet B.III.1. až B.III.23.) 2 613 15 246
Dodavatelé 0 443
Směnky k úhradě 0 0
Přijaté zálohy 0 0
Ostatní závazky 0 10
Zaměstnanci 580 727
Ostatní závazky vůči zaměstnancům 6 0
Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění 257 359
Daň z příjmů 0 0
Ostatní přímé daně 67 69
Daň z přidané hodnoty 223 118
Ostatní daně a poplatky 0 0
Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu 167 13 059
Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávních celků 1 306 445
Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů 0 0
Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti 0 0
Závazky z pevných termínovaných operací a opcí 0 0
Jiné závazky 7 16
Krátkodobé úvěry 0 0
Eskontní úvěry 0 0
Vydané krátkodobé dluhopisy 0 0
Vlastní dluhopisy 0 0
Dohadné účty pasivní 0 0
Ostatní krátkodobé finanční výpomoci 0 0

B. IV. 
1.
2.

Jiná pasiva celkem (součet B.IV.1. až B.IV.2.) 4 249 4 965
Výdaje příštích období 81 1
Výnosy příštích období 4 168 4 964

Pasiva celkem (A. + B.) 13 181 25 677
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VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁTY k 31. 12. 2016 (v celých tis. Kč)
Číslo účtu Název ukazatele Číslo řádku Činnost

hlavní hospodářská Celkem
5 6 7 8

A. NÁKLADY
I. Spotřebované nákupy a 
nakupované služby celkem

5 791 25 5 816
501, 502, 503 Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladových dodávek 1 843 843
504 Prodané zboží 2  
511 Opravy a udržování 3 4 4
512 Náklady na cestovné 4 557 557
513 Náklady na reprezentaci 5 220 220
518 Ostatní služby 6 4 166 25 4191

II. Změny stavu zásob 
vlastní činnosti a aktivace 560 Změna stavu zásob vlastní činnosti 7  

571, 572 Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizačních služeb 8   
573, 574 Aktivace dlouhodobého majetku 9  

III. Osobní náklady celkem 10 609 10 609
521 Mzdové náklady 10 8 420 8 420
524 Zákonné sociální pojištění 11 2 153 2 153
525 Ostatní sociální pojištění 12 27 27
527 Zákonné sociální náklady 13 10 10
528 Ostatní sociální náklady 14

IV. Daně a poplatky celkem 1 1
531, 532, 538 Daně a poplatky 15 1 1

V. Ostatní náklady celkem 29 29
541, 542 Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále 16 17 17
543 Odpisy nedobytné pohledávky 17   
544 Nákladové úroky 18
545 Kurzové ztráty 19 7 7
546 Dary 20  
548 Manka a škody 21
549 Jiné ostatní náklady 22 6 6

VI. Odpisy, prodaný maje-
tek, tvorba a použití rezerv 
a opravných položek

551 Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 23
552 Prodaný dlouhodobý majetek 24
553 Prodané cenné papíry a podíly 25
554 Prodaný materiál 26
556, 559 Tvorba a použití rezerv a opravných položek 27

VII. Poskytnuté příspěvky 
celkem

2 2
581, 582 Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované mezi 

organizačními složkami
28 2 2

VIII. Daň z příjmů celkem 3 3
595 Daň z příjmů 29 3 3

Účtová třída 5 celkem (řádek 1 až 29) 16 435 25 16 460

VIII. Finanční zpráva za rok 2016
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VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁTY k 31. 12. 2016 (v celých tis. Kč)
Číslo účtu Název ukazatele Číslo řádku Činnost

hlavní hospodářská Celkem
5 6 7 8

B. VÝNOSY
I. Provozní dotace 8 180 8 180

691 Provozní dotace 1 8 180 8 180
II. Přijaté příspěvky 79 79

681 Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 2
682 Přijaté příspěvky (dary) 3 79 79
684 Přijaté členské příspěvky 4

III. Tržby za vlastní výkony 
a za zboží

8 279 23 8 302

IV. Ostatní výnosy celkem 108 108
641, 642 Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále 5
643 Platby za odepsané pohledávky 6
644 Výnosové úroky 7 13 13
645 Kursové zisky 8 23 23
648 Zúčtování fondů 9 72 72
649 Jiné ostatní výnosy 10   

V. Tržby z prodeje majetku
652 Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného 

majetku
11

653 Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 12
654 Tržby z prodeje materiálu 13
655 Výnosy z krátkodobého finančního majetku 14
657 Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 15

Účtová třída 6 celkem (řádek 1 až 15) 16 646 23 16 669
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 
PŘED ZDANĚNÍM

213 -2 211

D. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 
PO ZDANĚNÍ

211 -2 209

Kontrolní číslo 999 91 389 117 91 506

VIII. Finanční zpráva za rok 2016
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VIII. Finanční zpráva za rok 2016

Příloha k účetní závěrce RUBIKON Centrum k 31. 12. 2016

1. Název a sídlo účetní jednotky

RUBIKON Centrum, z.s.

Korunní 101

130 00 Praha 3

IČ: 60446871

Datum vzniku: 26. 5. 1994

Původní název: Sdružení pro rozvoj sociální práce v trestní justici, později též Sdružení pro probaci a mediaci v justici, o.s.

Ke změně názvu došlo dne 4. 6. 2012 na Konferenci členů Sdružení. Nový název byl oznámen a vzat na vědomí MV ČR dne 13. 6. 2012. 
Ke změně adresy došlo dne 26. 9. 2007. Nyní zapsáno u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou L 6080.

2. Právní forma účetní jednotky

Zapsaný spolek.

3. Vymezení účelu, pro který byla účetní jednotka zřízena

• Podporuje rozvoj sociálních služeb v justici;
• podporuje zejména rozvoj probačních a mediačních činností a dalších způsobů řešení trestních věcí, které berou ohled na potřeby 

obviněného, zájmy poškozeného a trestným činem dotčené komunity;
• zvyšuje informovanost odborné i laické veřejnosti o alternativních formách řešení trestných činů a společenských konfliktů;
• posiluje odbornost pracovníků působících v oblasti sociálních služeb, zajišťuje vzdělávací aktivity a odborná setkání;
• přispívá k vytváření etických zásad a profesionálních standardů v oblasti probačních a mediačních činností;
• podporuje spolupráci neziskových organizací a justičních orgánů v oblasti práce s pachateli trestných činů a poškozenými;
• rozvíjí mezinárodní spolupráci v oblasti sociálních služeb v justici a realizace trestů a opatření vykonávaných ve společenství;
• získává a shromažďuje domácí a zahraniční literaturu, věnuje se publikační činnosti zaměřené zejména na oblast nových forem 

řešení trestních případů a zajišťuje překlady zahraničních materiálů tohoto zaměření;
• spolupracuje s iniciativami a organizacemi, jejichž náplň je blízká činnosti RUBIKON Centra, a to jak na území ČR, tak v zahraničí;
• podporuje rozvoj a realizuje specializovanou práci s rodinou (např. preventivní programy, programy sanace rodiny).

Tyto výše uvedené činnosti vykazujeme v jedné hlavní činnosti. 

4. Ostatní činnosti účetní jednotky

Pronájem prostor RUBIKON Centra – občasný pronájem. Nákup registrací a prodej partnerství v rámci Yellow Ribbon Run (charitativní 
běh, jehož cílem je osvěta tématu obtížné zaměstnatelnosti lidí s trestní minulostí).
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5. Statutární orgány a změny provedené v účetním období

Orgány spolku jsou:

• Konference spolku
• Rada spolku (statutární orgán)
• Revizor hospodaření

Rada RUBIKON Centra:

• Mgr. Dagmar Doubravová
• Ludmila Hasmanová
• Mgr. Jarmila Neumannová 
• Mgr. Lenka Ouředníčková
• Mgr. Dana Syslová

Předsedkyně spolku:

• Mgr. Dagmar Doubravová 

Místopředsedkyně spolku:

• Mgr. Lenka Ouředníčková 

Revizorka RUBIKON Centra:

• Ing.  Daša Smetanková, Ph.D.

6. Informace o zakladatelích

Sdružení vzniklo dne 26. 5. 1994. 

Dagmar Doubravová, Otmara Nanque (Hrušková), Lenka Ouředníčková (Mecerodová), Pavel Štern, Helena Válková.

7. Vklady do vlastního jmění

Bez informace.

8. Účetní období, ze které je sestavena účetní závěrka a rozvahový den

Účetním obdobím účetní jednotky je kalendářní rok 2016.

Rozvahovým dnem dle § 19 odst. 1 ZoÚ je 31. 12. 2016.
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9. Použité účetní metody

• vymezení nákladů souvisejících s pořízením dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku – bez informace
• vymezení nákladů souvisejících s pořízením cenných papírů a podílů, zásob a pohledávek – bez informace
• postup tvorby a použití opravných položek – bez informace
• odpisování majetku – dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný se odpisují z ocenění 

stanoveného v § 25 ZoÚ postupně v průběhu používání; zůstatková cena odpisovaného majetku se zjišťuje prostřednictvím 
oprávek v souladu s odpisy

• postup tvorby a použití rezerv – bez informace
• vzájemné zúčtování – nebylo prováděno
• metoda kurzových rozdílů – všechny operace v cizí měně jsou na českou měnu přepočítávány aktuálním denním kurzem 

vyhlašovaným ČNB; k 31. 12. jsou zůstatky všech cizích měn, na účtech v bankách i v pokladně, přepočítány kurzem k tomuto dni 
a rozdíl zaúčtován dle výsledku na účty kurzových rozdílů 545 nebo 645

10. Způsob zpracování účetních záznamů

Účetní záznamy jsou zpracovávány pomocí software Ekonom externí účetní.

11. Způsob a místo úschovy účetních záznamů

Účetní záznamy jsou archivovány v souladu s §§ 31 a 32 ZoÚ v příručním archivu na adrese sídla účetní jednotky.

12. Informace o významných událostech, které nastaly mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní 
závěrky

Bez informace.

13. Účasti v obchodních společnostech

RUBIKON Centrum je jediným společníkem nově založené společnosti Rubikon Centrum Servis, s.r.o., s vkladem 50 tis. Kč, o který bylo 
poníženo vlastní jmění RUBIKON Centra na účtu 901.  

14. Informace o úpisech akcií a podílů realizovaných během účetního období

Bez informace.

15. Informace o akciích a podílech

Bez informace.
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16. Majetkové cenné papíry, vyměnitelné a prioritní dluhopisy

Bez informace.

17. Dlužné částky vzniklé v daném účetním období se zbytkovou dobou splatnosti vyšší než 5 let

Bez informace.

18. Dluhy kryté plnohodnotnou zárukou danou účetní jednotkou

Bez informace.

19. Celková výše závazků neobsažených v rozvaze

Bez informace.

20. Výsledek hospodaření v členění podle jednotlivých druhů činnosti

Účetní jednotka vykazuje výsledek hospodaření zvlášť za hlavní a zvlášť za vedlejší činnost.

21. Informace o zaměstnancích

Průměrný evidenční přepočtený počet v roce 2016 je 18,69 zaměstnanců.

Bylo uzavřeno 19 dohod o pracovní činnosti a 144 dohod o provedení práce s externími pracovníky.

Osobní náklady celkem Kč  10.599.187,--
• v tom mzdové náklady Kč     8.419.563,--
• v tom zákon. sociál. poj. Kč    2.153.034,--
• v tom ostat. sociál. poj. Kč       26.590,-- 

Počet a postavení zaměstnanců na trvalý pracovní poměr, kteří jsou zároveň členem statutárního orgánu – 2, předsedkyně
Mgr. Dagmar Doubravová a místopředsedkyně Mgr. Lenka Ouředníčková (orgán Rada spolku).

22.  Odměny a funkční požitky členů statutárních, kontrolních nebo jiných orgánů

S Ludmilou Hasmanovou byly v průběhu roku 2016 uzavřeny 3 DPP. Ostatní členové statutárních, kontrolních a jiných orgánů nepobí-
rají od organizace žádné odměny ani jiné funkční požitky.
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23. Účasti členů statutárních, kontrolních a jiných orgánů a jejich rodinných příslušníků v osobách, s nimiž účetní 
jednotka uzavřela za vykazované účetní období obchodní smlouvy nebo jiné smluvní vztahy

Dle informací, které jsou účetní jednotce známy, nemají členové statutárních ani jiných kontrolních orgánů ani jejich rodinní přísluš-
níci účast v osobách, s nimiž účetní jednotka uzavřela za účetní období obchodní smlouvy nebo jiné smluvní vztahy.

24. Další majetková plnění členů statutárních, kontrolních a jiných orgánů

Členům statutárních orgánů, včetně bývalých, nebyly poskytnuty během účetního období žádné zálohy ani úvěry. Taktéž účetní jed-
notka nepřijala během účetního období žádný závazek na jejich účet, jakožto určitý druh záruky.

25. Vliv způsobů oceňování na výpočet zisku nebo ztráty

Bez informace.

26. Daňové úlevy na dani z příjmů

Základ daně účetní jednotky byl zjištěn transformací výsledku hospodaření dle platných ustanovení ZDP s vyloučením příjmů z dotací, 
grantů a výdajů s nimi spojenými, a to samostatně za hlavní a vedlejší činnost.  Na vypočtenou daň ve výši Kč 55.670,-- byla uplatněna 
sleva na dani dle §35 ZDP Kč 55.670,-- (celkem nárok Kč 56.000,--), dle odst. 1a) za jednoho zaměstnance se zdravotním postižením.

27. Informace o změnách daňové povinnosti běžného či minulých účetních období

Bez informace.

28. Komentář k významným položkám, resp. skupinám položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty

a) Ve výkazu zisků a ztrát jsou v položce Provozní dotace zahrnuty:

• dotace ESF Operační program zaměstnanost – celkem 9 projektů započatých v průběhu roku 2016 ve výši Kč 4.369.674,27
• ČSOB – Pracovat a splácet dluhy se vyplatí: Kč 72.550,--
• ČSOB – Umím si poradit s financemi, abych mohl/a překročit minulost: Kč 75.065,--
• ČSOB – Profesionalizace komunikace s veřejností prostřednictvím Facebooku: Kč 47.984,--
• NROS (Nadace rozvoje občanské společnosti) – Dejme druhou šanci: Kč 732.414,88
• NROS – Alternativa pro Romy: Kč 394.621,30
• VEBO: Kč 331,--
• Improving juvenile justice systems in Europe: Training for Professionals:  Kč 291.076,55
• PRE Project – PRISON (věznice), REINTEGRATION (reintegrace), EDUCATION (vzdělání): Kč 708.486,16
• MČ Praha 2 – Terciární prevence pro Prahu 2: Kč 25.270,--
• MČ Praha 2 – Terciární prevence pro Prahu 2 v roce 2016: Kč 24.000,--
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• Vytvoření pracovních příležitostí pro sociálně znevýhodněné občany: Kč 461.606,47
• MHMP – Terciární prevence v Praze – zaměstnání a řešení dluhů 2016: Kč 70.000,--
• ÚP – dotace na mzdy pro pracovníky v režimu VPP a SÚPM:  Kč 667.681,--
• Karlovarský kraj – PUNKT rodina: Kč 49.900,--
• MSp – PUNKT rodina: Kč 181.532,--
• Erasmus – Networking a sdílení námětů k společným projektům a plánování kroků k jejich přípravě: Kč 7.402,27.

Všechny tyto peněžní prostředky byly vyčerpány, a proto se ve stejné výši objevují taktéž v nákladových položkách v celkové sumě 
Kč 8.179.594,90.

b) v položce Tržby z prodeje služeb:

Zde jsou, kromě tržeb z vlastní ekonomické činnosti, zahrnuty i tržby za fakturované Veřejné zakázky, které jsou rovněž ekonomickou 
činností:

• Město Děčín – Romský mentoring 2016: Kč 208.377,08,--
• Středočeský kraj – Šance začít znovu II: Kč 76.071,90
• Středočeský kraj – Šance začít znovu II: Kč 440.661,25
• Probační a mediační služba – „Rozšíření probačního programu pro mladistvé pachatele – PUNKT Rodina“: Kč 3.324.536,91
• Probační a mediační služba – „Trénink ZZ – Získej zaměstnání“: Kč 423.451,--
• Probační a mediační služba – Inovace a rozšíření probačního programu pro mladistvé pachatele „Učební program – mladiství“: 

Kč 395.540,10.

Také všechny tyto peněžní prostředky byly vyčerpány, a proto se ve stejné výši objevují i v nákladových položkách v celkové sumě 
Kč 4.868.638,24.

29. Přehled bezúplatných plnění

Kromě bezúplatných plnění přijatých do VS (viz bod 31.), byla v roce 2016 přijata ještě tato další:

• formou peněžních prostředků: drobné dary od fyzických osob v celkové výši Kč 18.725,08,--
• nepeněžní, formou slevy na nájmu: Alena Veselá       Kč 30.000,--
    Ing. Jiří Kurfürst  Kč 30.000,--

Všechna tato bezúplatná plnění byla zdaněna podle ZDP.

Dále bylo přijato bezúplatné plnění od STILL ČR s.r.o. ve výši Kč 37.000,-- a celá tato částka byla osvobozena dle §19b, odst. 2b) a bude 
využita ke krytí nedaňových nákladů v roce 2016. Stejně tak, jako přijatá částka od dalších fyzických osob (Vonka+Vonková) ve výši 
Kč 6.000,--.
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Bezúplatná plnění ve výši 71.688,84,--, která byla osvobozena v roce 2015 od daně z příjmů, byla v roce 2016 využita ke krytí neda-
ňových nákladů.

30. Přehled poskytnutých bezúplatných plnění

RUBIKON Centrum darovalo společnosti Rubikon Centrum Servis, s.r.o., Kč 1.065.000,--. Tyto prostředky byly poskytnuty z fondu, 
vytvořeného přijatým bezúplatným plněním od švýcarské organizace VEBO v roce 2015.

31. Přehled o veřejných sbírkách

RUBIKON Centrum pořádá sbírku, jejímž účelem je poskytování bezplatných komplexních služeb vedoucích k integraci osob s trestní 
minulostí zpět do společnosti – služby pro zvýšení zaměstnanosti, k řešení zadluženosti a efektivity alternativních trestů, vč. progra-
mů ke snížení recidivy mladistvých pachatelů.

• Číslo jednací a datum vydání osvědčení: S-MHMP/1360207/2015, 1461574/2015
• Datum zahájení a ukončení sbírky: 1. 9. 2015 na dobu neurčitou

V roce 2015 byla do VS přijata bezúplatná plnění ve výši Kč 31.591,-- a celá tato částka byla osvobozena dle §19b, odst. 2c). Jako 
náklady byly vykázány pouze poplatky portálu Darujme.cz ve výši Kč 317,--. K 31. 12. 2016 je zůstatek na transparentním sbírkovém 
účtu zřízeném u FIO banky Kč 58.820,--.

32. Způsob vypořádání výsledku hospodaření z přecházejících účetních období

Výsledek hospodaření účetního období roku 2015 byl po schválení účetní závěrky dne 31. 12. 2016 převeden ve formě ztráty ve výši 
Kč 547,75 do vlastního jmění účetní jednotky.

33. Další informace dle úvahy účetní jednotky a informace vyžadované zvl. předpisy

Bez informace. 

34. Okamžik sestavení účetní závěrky

V Praze dne 29. března 2017

Sestavil

• Romana Lafatová
• Mgr. Dagmar Doubravová
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IX. Poděkování partnerům

Státní správa:
• Institut pro kriminologii a sociální 

prevenci 
• Ministerstvo financí ČR
• Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

• Ministerstvo spravedlnosti ČR
• Ministerstvo vnitra ČR
• Probační a mediační služba
• Úřad práce ČR

• Úřad vlády – Agentura pro sociální 
začleňování 

• Vězeňská služba ČR
• Výzkumný ústav práce a sociálních 

věcí, v.v.i.

Samospráva:
• Hlavní město Praha 
• Karlovarský kraj 

• Města Děčín, Chodov, Karlovy Vary, 
Kladno, Kolín, Ostrava, Příbram, Úvaly

• Městské části Praha 2, 7, 8 a 14 
• Středočeský kraj 

Nadace a fondy:
• ČSOB Nadační program vzdělání 
• Evropský sociální fond

• Fond pro nestátní neziskové 
organizace 

• Nadace rozvoje občanské společnosti 

Spolupracující a podporující firmy:
• A-GIGA
• Amfion
• ANNONCE a.s.
• Antalis, s. r. o. 
• Aramark, s. r. o. 
• ARRIVA PRAHA s.r.o.
• Bageterie Boulevard
• Bosal 
• Business Leaders Forum
• CDV služby, s. r. o. 
• Coretex, s.r.o.
• CRM pro neziskovky, o. s.
• C.S.Cargo
• Československá obchodní banka a. s.

• ČSAD MHD
• DHL
• DM drogerie markt s. r. o. 
• Domov Sue Ryder, o. p. s. 
• Družina
• GADE 
• GEBRÜDER WEISS spol. s r. o. 
• GEIS
• Geronimo, a. s. 
• GTL, spol. s r. o. 
• Hotel Hilton Prague
• Ikea
• Italinox
• Kostelecké uzeniny

• KRUK
• LINET
• LMC s. r. o.
• MĚŠŤÁK - SEVER s.r.o 
• Metrans
• Metrostav, a. s. 
• NELAN, spol. s r. o. 
• Nemocnice na Františku
• Otakar Chládek – sadovnický 

a zahradnický servis 
• PAPEI
• PAC Hořovice
• PROFIMED
• Průmstav

Děkujeme všem spolupracovníkům, partnerům a donorům za poskytnutí podpory, kterou v roce 2016 naší organizaci 
poskytli, ať už formou finančního daru, dobrovolného času, know-how či jinou formou spolupráce. 

Děkujeme i všem neziskovým organizacím, které spolu s námi pomáhaly lidem s trestní minulostí.

I díky Vám se nám daří měnit k lepšímu životy našich klientů!
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• Pálffy Palác Restaurant 
• PEMAKRA s. r. o. 
• PERSONALISTÉ.CZ
• Plzeňský prazdroj, a. s. 
• Profimed 
• PRŮMSTAV 
• Raudo
• RunCzech

• Sedmá ubytovací s. r. o.
• Semanta s.r.o.
• Severočeská realitní spol. s r. o. 
• Schindler 
• SITA
• Skanska a.s.
• SMP
• Sodexo

• STILL ČR, spol. s r.o.
• SUMMIT MEDIA (CZ) LIMITED, 

organizační složka
• Tesco
• Toyota Tsusho
• TV Facility
• Polytechna Consulting, a.s.

Individuální dárci:
• Alena Veselá a Jiří Kurfürst 
• David Voňka a Hana Voňková

• Eva Ligasová 
• Lubomír Majerčík 

• Zuzana Lašová 

Zahraniční partneři:
• Ashoka
• EDUKOS
• The Helping Hand
• Charity and support fund 

„Garstyčiosgrūdas“  

• IJJO – International Juvenile Justice 
Observatory 

• SCORE (Singapore Corporation of 
Rehabilitative Enterprises)

• Singapore Prison Service 

• Slawek Foundation 
• Váltó-Sáv Alapítvány  
• VEBO – Der Verein zur Entwicklung 

der Bewährungshilfe in Osteuropa
• Working Chance
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X. Plány na rok 2017 aneb A co dál…

V příštím roce chceme napnout síly k naplnění následujících cílů:

• Úspěšně zvládnout realizaci nových projektů podpořených z aktuálních operačních programů Evropského sociálního fondu, 
které nám umožnily obnovit a rozšířit poskytování našich služeb.  

• Vytrvale prosazovat systémové změny vedoucí k odstranění překážek reintegrace lidí s trestní minulostí a ke zlepšení a stabilizaci 
NNO působících v této oblasti.

• Využít potenciál sociální firmy Rubikon Centrum Servis a dále rozvíjet oboustranně prospěšné aktivity, včetně nové oblasti 
činnosti RCS, kterou je mytí povrchů a odstraňování graffiti.

• Pokračovat v realizaci Běhu se žlutou stužkou, díky němuž máme možnost s tématem zaměstnávání lidí s trestní minulostí 
oslovit širokou veřejnost a pozitivně ovlivňovat její vztah k našim klientům. 

• Zrealizovat televizní kampaň „Nemám svatozář. Mám práci.“ a osvětovou tiskovou kampaň na téma zaměstnávání lidí 
s trestní minulostí. 

• Vytvořit nové webové stránky na profesionální úrovni, která bude korespondovat s kvalitou našich služeb. 

• Dopracovat Strategický dokument organizace s výhledem do roku 2021. 
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