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I. O RUBIKON Centru

Vážení přátelé a kolegové,

rok 2015 byl pro nás v RUBIKON Centru velkou zkouškou. V důsledku výpadku finanč-
ních zdrojů z Evropského sociálního fondu čelila naše organizace, podobně jako celá 
řada jiných neziskovek, nedostatku finančních zdrojů, a tím i útlumu služeb pro klienty. 
Stav finanční nejistoty nás vystavil nejenom nutnosti revidovat naše služby, ale i řadě 
pochybností, zda to, co děláme, má smysl. Největší motivací byli pro nás právě ti, kterým 
jsme v minulosti podali pomocnou ruku. Jejich životní příběhy a způsob, jakým se perou 
o novou šanci v životě, nám dával sílu také zabojovat. Troufám si říci, že z tohoto období 
vycházíme posíleni a obohaceni o nové zkušenosti a přátelství.

Sociální problém, který RUBIKON Centrum řeší, tedy integrace lidí s kriminální minulostí, 
je stále vysoce aktuální: 7 z 10 propuštěných lidí se vrací zpátky do vězení. Věříme, že je 
možné tento stav změnit a výsledky naší práce jsou toho nejlepším důkazem. Přesvěd-
čují nás o tom také úspěchy podobných organizací u nás i v zahraničí, které jsou pro nás 
často velkou inspirací. Je až neuvěřitelné, že se nám v loňském roce i přes výše uvedené 
potíže podařilo poskytnout své služby 1 352 klientům.

A na co jsme pyšní?

Odhodlali jsme se založit sociální firmu Rubikon Centrum Servis, která nám přinesla 
nové možnosti zaměstnávání klientů, nové příležitosti pro rozvíjení spolupráce s našimi 
partnery, ale i nové podněty pro systémové změny v oblasti tréninkových míst a inte-
grace osob propuštěných z vězení. Máme velkou radost z našich prvních úspěchů a tě-
šíme se, že v dalším roce činnost sociální firmy ještě rozšíříme.

Rok 2015 pro mě zůstane navždy spojený s mimořádným oceněním, které jsem získa-
la od mezinárodní organizace ASHOKA. Ta od roku 1980 po celém světě vyhledává, 
propojuje a podporuje sociální inovátory, hybatele změn, kteří přicházejí se systémo-
vým řešením tíživých společenských problémů. V průběhu roku jsem procházela nároč-
ným prověřováním, které bylo zakončeno jmenováním ASHOKA Fellow za rok 2015 
pro Českou republiku – https://www.ashoka.org/fellow/dagmar-doubravov%C3%A1. 
Přestože se jedná o ocenění určené jednotlivci - zakladateli, je to rozhodně ocenění vý-
sledků práce celého RUBIKON Centra, naší společné a  neúnavné snahy hledat inova-
tivní řešení a prosazovat systémové změny v oblasti podpory lidem s trestní minulostí. 
RUBIKON Centrum se tak díky tomuto ocenění stalo součástí úžasné rodiny sociálních 
inovátorů, kterých je na celém světě 3 200, v Evropě pak 450. Být Ashoka Fellow ovšem 
není pouze ocenění, je to i závazek neustále pracovat na zvyšování pozitivního dopadu 
naší práce a každé naše rozhodnutí k tomu směřovat.
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I. O RUBIKON Centru

Na závěr mi dovolte, abych Vám poděkovala za Vaši podporu a zájem, které jste nám po 
celý rok 2015 projevovali. Bylo a je to pro nás nesmírně důležité, děkujeme! Také bych 
ráda poděkovala všem kolegyním a  kolegům, kteří v  podmínkách nejistoty odvádějí 
skvělou práci, a všem klientům, kteří v sobě našli sílu postavit se svým problémům če-
lem, vytrvat a překročit svůj osobní Rubikon.

„S radostí vám oznamuji, že jsem zaplatil, v podstatě přeplatil svůj dluh. Čekám jen na potvr-
zení soudu o ukončení insolvence. Vždy jsem chtěl všem dokázat, že VTOS bylo mimořádné 
vybočení. Celou tu dobu, co jsem zaměstnán u Arrivy, tj. 15 měsíců, pracuji 6 dní v  týdnu 
a měsíčně dělám 320 hodin. Vše se dá dokázat, jen se musí chtít. Bylo to velice náročné, ale 
zvládl jsem to. Můj vedoucí mi říká, že na takových řidičích, jako jsem já, stojí celá Arriva. 
Děkuji celému Rubikonu za vaši pomoc a podporu. Přeji vám mnoho sil do vaši prospěšné 
práce.“

S velikou úctou, Petr P. (bývalý klient RUBIKON Centra)

S úctou a vděčností,

Mgr. Dagmar Doubravová
Ředitelka RUBIKON Centra
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II. Naše služby

Prodleva ve financování z  ESF přinesla nutnou redukci týmu odborných pracovníků 
RUBIKON Centra a tím také snížení naší kapacity pro práci s klienty. Některé pobočky 
jsme byli nuceni uzavřít a dočasně pozastavit jejich činnost, na jiných místech jsme mu-
seli sáhnout k poměrně radikálním opatřením útlumu služeb. Tato situace se samozřej-
mě projevila na počtu klientů, kterým jsme byli schopni pomoci. Pokles našich kapacit 
se projevil ve službách na svobodě i ve věznicích. 

I přes tyto skutečnosti jsme v roce 2015 usilovali o vysokou kvalitu našich služeb, s ote-
vřenou myslí reflektovali naše silné stránky i rezervy a využívali setkání s našimi klienty 
i partnery k tomu, abychom se dozvěděli, jak naše služby můžeme dále rozvíjet a ino-
vovat. Jaké oblasti pro další rozvoj se v roce 2015 pro RUBIKON Centrum objevily? 
Jsou to dvě témata, resp. otázky k zamyšlení a hledání cest k mozaice odpovědí:

•  Jak motivovat k dlouhodobé změně klienty, pro které se z hlediska výše příjmu 
práce přestává vyplácet. Reálný příjem, na který mohou vzhledem ke své kvalifikaci 
a vzhledem k exekučním srážkám ze mzdy dosáhnout, je jen o pár korun vyšší než 
pravidelné dávky od státu.

•  Jak dál podporovat naše klienty, kteří ve svém životě započali úspěšnou změnu 
(mají práci, platí své závazky, budují si nové sociální vztahy), a jak jim dodávat chuť 
pokračovat v mnohdy nelehké cestě?

Těšíme se, že odpovědi budete hledat společně s námi! 

S díky,

Mgr. Lenka Ouředníčková 
ředitelka služeb RUBIKON Centra
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II. Naše služby
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1. Služby ke zvýšení efektivity alternativních trestů

Romský mentoring 

Cílem této služby je napomáhat k efektivnější práci s klienty z romské minority, kterým byl uložen výkon alternativního trestu nebo 
opatření, prostřednictvím motivace klientů, doprovázení a konstruktivního poradenství, poskytovaného romskými mentory. Jedná 
se o vyškolené laiky z řad romské minority, kteří působí jako prostředníci mezi klienty a justicí. Propojují klienty s poskytovateli odbor-
ných služeb v regionu. Romští mentoři jsou ve své činnosti velmi úspěšní, zejména díky své schopnosti komunikovat s oběma stranami 
– s romskými 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 povinnostech v rámci tohoto systému. Stejně tak pomáhají 
probačním úředníkům a dalším relevantním odborníkům orientovat se v romské komunitě, v myšlení, jednání, hodnotovém systému 
a vztazích jejích příslušníků.

Romský mentoring poskytuje RUBIKON Centrum kontinuálně od r. 2004. Za tu dobu jsme vyškolili 132 romských mentorů, kteří spolu-
pracovali s více než 2 100 klienty. Průměrná úspěšnost služby se v průběhu realizace dlouhodobě pohybuje kolem 50 %. Romský men-
toring výrazně zvyšuje úspěšnost výkonu alternativních trestů a snižuje tak počty osob ve výkonu trestu odnětí svobody.

„S klientem pracuji tak, že se snažím komunikovat nejen s ním, ale i s jeho rodinou. 
Přijdu klienta navštívit do místa, kde si odpracovává OPP (obecně prospěšné práce – pozn. editora), 

a komunikuju s jeho zaměstnavatelem. V neposlední řadě se snažím klienta motivovat, aby vedl řádný život.“
Marek Valda, romský mentor, Děčín

„Má inspirace spočívá v tom, že mohu pomoci našim klientům a hlavně, 
že my Romové můžeme dělat takovou práci pro své lidi v komunitě!“

Miroslava Kokyová, romská mentorka, Ostrava

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.

Program je strukturován tak, aby pro mladistvé pachatele vytvářel příležitost přemýšlet o důsledcích trestného činu pro oběť, společ-
nost i je samotné a společně s nimi 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.

II. Naše služby

Výběr ze statistických dat za rok 2015:

• Počet zapojených romských mentorů: 23
• Počet zapojených středisek PMS: 5 (ve 3 krajích ČR)
• Počet klientů: 157
• Úspěšnost intervence: 60 %
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PUNKT rodina (Průšvihy, Už Nedělám, Kámo. Tečka.)

Vznikl inovací Učebního programu pro mladistvé, který byl v r. 2013 
na základě potřeby PMS modifikován tak, aby umožňoval individuál-
ní práci s klienty s vyšším rizikem recidivy, se zapojením a posílením 
rodiny jako významného zdroje podpory mladistvých pachatelů. Pro-
gram je realizován po celé republice. 

PUNKT rodina se skládá z celkem 13 setkání: z 5 hodinových individu-
álních setkání a z 8 dvouhodinových setkání ve skupině. Maximální 
délka programu je 7 měsíců a jeho součástí je i 13. evaluační skupi-
nové setkání, které se koná po 3 měsících. 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 u  99 % absolventů 
programu nedošlo v jeho průběhu k recidivě a 93 % z nich se 
nedostalo do konfliktu se zákonem. 

Nově také probační pracovníci zjišťují, jestli absolventi recidivovali v obdo-
bí 1 roku po ukončení programu. U 125 absolventů 26 programů byla 
zjištěna recidiva pouhých 9,6 % (recidivovalo 12 absolventů).

„Program mi nejvíce pomohl v tom, že jsem pochopil, jak se 
chovat v  rizikových situacích. Částečně vím, jak se vyhýbat 
problémům, řešit konflikty bez násilí a i bez slovních urážek. 
Naučil jsem se sám sebe přesvědčit a  uklidnit v  krizových 
situacích. Sice svůj vztek jsem se nenaučil potlačovat, ale vím, 
jak ho ventilovat, aniž bych spáchal trestný čin. Vím, jak řešit 
problémy mezi lidmi „v klidu“, i když jsem rozzlobený a vzteklý. 
Pochopil jsem, že trestný čin přináší dlouhodobé problémy, 
které zatěžují mě a hlavně ostatní lidi.“

Klient programu PUNKT rodina

„Díky PUNKTU jsem zapomněla na průšvihy.“ 
Klientka programu PUNKT rodina

II. Naše služby

Výběr ze statistických dat za rok 2015:

• Počet běhů: 115
• Počet zapojených středisek PMS: 63 (v 8 soudních krajích ČR)
• Počet klientů: 385
• Počet absolventů: 188 (73 % úspěšně ukončilo program)

rodinaPUNKT
Průšvihy Už Nedělám, Kámo.Tečka.
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2. Služby k řešení zadluženosti

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 ve stálé poradně v Praze 
a  formou mobilní poradny přímo na střediscích PMS a  ve 
věznicích.

Co řekli naši klienti v roce 2015 o dluhovém poradenství:

„Mně se do té insolvence nejdřív nechtělo, já se bál. V RUBIKONu mě ale podpořili a najednou koukám – rok a čtvrt pryč a já mám 
vynikající práci, dluhy zaplaceny a všichni kolem se na mě dívají tak jako dřív, než jsem šel do kriminálu. A už věří tomu, že ten 
kriminál byl z mojí strany přešlap a že se to už nebude opakovat.“

Petr Putsaj

„Byla to jedna z posledních možností, kterou jsem chtěl zkusit. Pomoc přišla ve všech směrech naprosto dokonalá a profesionální. 
Byla to doslova záchrana na poslední chvíli. Pro mě to opravdu byla zásadní pomoc, a  to v  nejhorším období mého života. 
Každopádně za Vámi stojím a taky za Vás dám ruku do ohně.“

František K.

„Díky Rubikonu mám vidinu, že můj život nekončí. Že dluhy, které se mi zdály nepřekonatelné a  neřešitelné, se řešit dají. 
A za to moc děkuji.“

Gabriela Landová

II. Naše služby
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Kurzy finanční gramotnosti a řešení zadluženosti 

Cílem kurzu je informovat klienty o problematice dluhů. Dalšími tématy kurzu jsou: způsoby předcházení předluženosti, 
prostředky řešení, mapování dluhů, efektivní způsob komunikace s věřiteli a právní rámec exekucí. Snažíme se zvýšit 
znalosti a dovednosti potřebné pro řešení zadluženosti.

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

Účast na kurzech se nám v tomto roce úspěšně dařilo propojovat s dalšími službami. Ve věznicích 72 % účastníků kurzu 
současně využilo také individuální dluhové poradenství. Dlouhodobě rovněž usilujeme o provázání služeb řešení dluhů a pracovní 
integrace. To se dařilo v rámci realizace kurzů Práce a dluhy, ve kterých se kromě předávání informací z obou oblastí zaměřujeme na 
posílení motivace zadlužených klientů k legální práci a překonávání mýtů o nevýhodách nástupu do stálého zaměstnání 
u klientů s exekucemi. Kurzy byly realizovány pro zájemce o služby v Praze (19 osob), dále pak ve spolupráci se středisky PMS 
v Kolíně, Kutné Hoře a Kladně v rámci uceleného reintegračního programu pro klienty těchto středisek. 

Výběr z vyhodnocení zakázek klientů, kteří ukončili svou spolupráci v r. 2015:
• 76 % klientů má přehled o svých závazcích, 
• nastavené splácení svých dluhů dodržuje 57 %, 
• příprava návrhu na oddlužení byla úspěšná u 66 % klientů a 100 % podaných návrhů k soudu bylo soudem schváleno,
• 90 % klientů v exekuci získalo účinnou podporu pro zvládnutí této situace, 
• 41 % zakázek klientů na svobodě bylo úspěšně naplněno (jedná se o procento ze 412 zakázek realizovaných u 251 klientů),
• celkový počet řešených zakázek (ukončených i zatím otevřených) je 546.

Charakteristika zadlužení našich klientů
• Typický klient dluhové poradny v roce 2015 byl muž (79 %), který byl v době navázání spolupráce s poradcem nezaměstnaný (53 %). 
• Jeho dluhy byly ve výši 100 – 500 tisíc (67 %).
• Převážně dluží za služby, pokuty apod.
• 26 % má dluhy z trestního řízení (náhrada škody z trestné činnosti, trestní řízení, obhajoba).
• 18 % dluží státu (především dluhy za zdravotní pojištění). 
• Nejčastěji má alespoň jeden závazek v exekuci (83 %). 
• O svých dluzích nemá úplný přehled (75 %) a jeho situaci by bylo vhodné řešit formou oddlužení (cca 40 %), ale z různých 

důvodů k návrhu nepřistoupí (24 % nesplňuje podmínky, není dostatečně aktivní, raději volí jinou variantu).
• 57 % klientů bylo trestáno opakovaně a nejčastěji mají za sebou majetkovou trestnou činnost (46 %).

II. Naše služby

Výběr ze statistických dat za rok 2015:

• Dluhové poradenství využilo celkem 321 klientů na svobodě ve stálých poradnách.
• Realizovali jsme 8 výjezdů mobilní poradny do věznic, kde jsme obsloužili celkem 22 klientů.
• Kurzy finanční gramotnosti a řešení zadluženosti jsme realizovali v 8 bězích pro 35 účastníků ve věznicích.
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3. Služby ke zvýšení zaměstnanosti

Pracovní agentura RUBIKON 

Od roku 2011 poskytuje služby pracovního a kariérního poradenství, včetně zprostředkování zaměstnání lidem se zázna-
mem v Rejstříku trestů. Naši kandidáti získají reálný přehled o nabídce místních pracovních příležitostí, konzultují zpracování živo-
topisů a motivačních dopisů, připraví se na pracovní pohovor a naučí se vhodně prezentovat před zaměstnavateli sebe i svou trestní 
minulost. Kandidátům dále nabízíme odbornou asistenci při hledání práce a zprostředkování volných pracovních míst, můžeme je 
tedy doporučit našim spolupracujícím zaměstnavatelům.

Zaměstnavatelům Pracovní agentura RUBIKON nabízí kvalifikovaný výběr vhodných kandidátů. Jedná se o úzkou spolupráci se 
zaměstnavateli v celém procesu od prověřování kandidátů a přijímacích pohovorů až po podporu během prvních měsíců zaměstnání.

Jak nástup do zaměstnání změnil životy našich klientů? 

„Práce mi dává jistotu, pevné mantinely a mezi nimi se držím.“
klient RUBIKON Centra

„Mohu hradit dluhy ve vyšších částkách, mohu přispívat do domácího rozpočtu, opět se cítím plnohodnotně, když mám práci!“
J. Č., klientka RUBIKON Centra

 „Předtím jsem se potácel od brigády k brigádě, nástupem do zaměstnání jsem získal jistotu.“
M. Chvátal, klient RUBIKON Centra

„Přestal jsem se bát, jestli budu mít peníze na nájem, jídlo a další. Opustil mě pocit, že jsem méněcenný.“
Petr M., klient RUBIKON Centra

„Cítím se opět užitečný, prospěšný a znovu mohu aplikovat v praxi své zkušenosti a odborné znalosti.“
R. Fiala, klient RUBIKON Centra

Co na Pracovní agentuře RUBIKON oceňují naši spolupracující zaměstnavatelé?

„S Pracovní agenturou RUBIKON spolupracujeme už tři čtvrtě roku a musím říci, že uchazeči, které jsme přijali, patří dnes už 
skutečně ke klíčovým zaměstnancům!“ 

Petr Lesák, Bagetérie Boulevard

„Ano, je možné se odrazit ode dna a já to potřebuji vidět a slyšet, abych měla motivaci pracovat se svými klienty. Díky za to, co 
děláte, díky za to, jak se o klienty staráte, je to na nich znát!“

Petra Kottová, MPSV

„Naprosto seriózní a realistický přístup pracovnic ke kandidátům i zaměstnavateli.“ 
Zdeněk Modálek, CDV služby

II. Naše služby
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„Máme jednoho zaměstnance právě z Pohovorů nanečisto, já tu jsem podruhé a mohu sdílet zkušenost, že nejprve po obavách, 
co by mohl dělat, jsme mu nabídli pozici na recepci. Strašně se osvědčil v oblasti IT, anglicky uměl perfektně, tak jsem se potom 
dohodla s kolegou finančním ředitelem, který se divil, proč máme takového mladíka na recepci a rozhodli jsme se mu nabídnout 
IT pozici. Zadává master data do SAPu. Musím říci, že je u nás už rok a je to plnohodnotný a super vstřícný zaměstnanec.“

Alena Skoumalová, Antalis

„Obecně oceňuji kvalitu kandidátů, s nimiž jsem měl možnost krátce jednat. V praxi při uplatnění konkrétního kandidáta mám 
tu zkušenost, že se velmi přirozeně a samozřejmě zapojil do výkonu pracovních povinností a velmi rychle se zároveň sžil se stáva-
jícím pracovním kolektivem navzdory tomu, že o své minulosti naprosto otevřeně hovořil nejen se svými přímými nadřízenými, 
ale i se svými spolupracovníky.“ 

Tomáš Volek, TV Facility 

Reintegrační mentoring

Cílem služby Reintegrační mentoring je pomáhat osobám s kriminální minulostí v jejich náročné životní situaci, kdy je potřeba 
rychlé sociální stabilizace a následné napojení na pracovní a dluhové poradenství v RUBIKON Centru nebo na další instituce.

Mentoři jsou vyškolení laici, kteří během dlouhodobé spolupráce s klienty představují výraznou psychickou podporu a pomoc 
zejména pro osoby řešící otázky návratu na svobodu po pobytu ve vězení. Spolupráce mezi mentorem a  klientem je dobrovolná 
a zakládá se na neformálním vztahu. Klient tak může vedle pomoci v otázkách zaměstnání, zadluženosti a bydlení využít také osobní 
doprovody na úřady a nejrůznější instituce, nebo zprostředkování kontaktu na další služby a odborníky. Tuto službu nabízíme v Praze, 
Středočeském, Ústeckém a Karlovarském kraji.

„Ani nevíte, jak často na Vás vzpomínám. Nejen na Vás, ale na celý Rubikon. Moc jste mi pomohli. Je to zásluha celého Rubikonu 
a hodně paní mentorky. Jsem Vaším dlužníkem.“

M. Š., bývalý klient Reintegračního mentoringu

II. Naše služby

Výběr ze statistických dat za rok 2015:

• V roce 2015 jsme pomohli 130 kandidátům se záznamem v Rejstříku trestů nastoupit do zaměstnání, průměrně 
po 105 dnech předchozí spolupráce.

• 75 % z nich setrvalo v pracovním poměru po skončení zkušební doby. Nejčastěji se jednalo o několikrát trestané 
osoby s majetkovou trestnou minulostí.

•  Spolupracovali jsme se 135 zaměstnavateli v Praze, Středočeském, Karlovarském i Ústeckém kraji.

Výběr ze statistických dat za rok 2015:

• 15 mentorů pracovalo celkem s 61 klienty v Praze a Středočeském kraji.
• Klienti Reintegračního mentoringu se na nás obraceli nejčastěji s žádostí o: 

psychickou podporu (89 %), doprovázení na úřady a další instituce (48 %), pomoc s hledáním ubytování (38 %).
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Vězeňské programy

Vězeňské programy jsou zaměřeny na komplexní přípravu vězňů na propuštění. Rozvíjí znalosti a dovednosti klientů potřebné pro 
úspěšné zvládnutí návratu na svobodu a trh práce. 

I v tomto roce jsme pokračovali v úspěšné spolupráci s 11 věznicemi a našimi službami ve věznicích prošlo 148 osob. Jednalo 
se především o realizaci již osvědčených programů, zároveň se ale podařilo poskytovat i nové služby (např. program pro mladistvé 
PUNKT rodina). Také se podařilo ověřit novou formu spolupráce se zaměstnavateli, která spočívala v jejich účasti v programu Získej 
zaměstnání. 

Programy realizované ve věznicích v roce 2015 byly následující:
• Úvodní besedy
• Motivační program ZZ (Získej Zaměstnání)
• Dílny k podpoře pracovních návyků
• Kurzy finanční gramotnosti
• Mobilní dluhová poradna
• Program pro mladistvé PUNKT rodina

Skupinové motivační programy Zízkej zaměstnání jsou zacíleny na rozvoj pozitivních stránek a sociálních dovedností klientů, 
potřebných pro úspěšný návrat na svobodu a trh práce. Tématy jsou například strukturované řešení problémů a konfliktů, zvládání 
zlosti, životopis, přijímací pohovor apod. 

Dílny k podpoře pracovních návyků jsou zaměřeny především na smysluplné trávení času, získání dovedností užitečných při hle-
dání pracovního uplatnění a posílení pracovních návyků. Dílny jsou např. truhlářské, šicí, nebo zahradnické. 

Kurzy finanční gramotnosti informují o problematice dluhů a jejich vzniku, způsobech předcházení předluženosti, prostředcích 
řešení, mapování dluhů, efektivních formách komunikace s věřiteli a právním rámci exekucí. 

Mobilní dluhová poradna je individuální poradenství v oblasti předluženosti, jehož obsahem je např. mapování dluhů, komuni-
kace s věřiteli, soudy i exekutorskými úřady, pomoc při správních a exekučních řízeních, oddlužení a bezplatné právní poradenství. 

Program pro mladistvé PUNKT rodina je zaměřený na snížení recidivy u mladistvých pachatelů, více informací v části „Novinky 
v roce 2015“.

V roce 2015 jsme oproti předchozím rokům ve věznicích nerealizovali rekvalifikační kurzy a besedy Kroky po propuštění.

II. Naše služby

Výběr ze statistických dat za rok 2015:

• Do aktivit ve věznicích se v loňském roce zapojilo celkem 148 klientů, což je o 75 % méně než v předchozích letech 
(viz obtížná finanční situace v důsledku výpadku finančních zdrojů z ESF zmíněném v úvodním slově paní ředitelky). Tento 
pokles se týkal především programů k řešení zadluženosti, jak je vidět v přehledu dále.
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Korespondence se zájemci o spolupráci na svobodě

V roce 2015 s námi navázalo korespondenční kontakt celkem 193 klientů, cca 70 % dotazů v dopisech odsouzených se týkalo 
žádosti o pomoc s nalezením zaměstnání. Celkem 15 % z těch, kdo nám napsali z věznice, s námi navázalo spolupráci 
po svém propuštění. Devět z nich získalo zaměstnání ještě v průběhu roku 2015. 

Návaznost spolupráce na svobodě

V roce 2015 se na nás obrátilo 42 klientů, kteří se dříve zúčastnili našich aktivit realizovaných ve věznicích. Osm z nich nastoupilo 
ještě v roce 2015 do zaměstnání, tj. 19 %.

II. Naše služby

Výběr ze statistických dat za rok 2015:

• Aktivity jsme realizovali v 11 věznicích
• Motivačního programu Získej zaměstnání se zúčastnilo 83 klientů
• 22 klientů se zúčastnilo úvodních besed 
• 35 klientů absolvovalo Kurz finanční gramotnosti a řešení zadluženosti
• Služeb mobilní dluhové poradny využilo 11 klientů
• Program pro mladistvé PUNKT rodina absolvovalo 8 klientů
• Korespondenčně se na nás obrátilo 193 klientů, kterým jsme poskytli informace týkající se zaměstnání, dluhů a situace po 

propuštění
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Rozvoj v oblasti ovlivňování klíčových aktérů v oblasti legislativy 

Samotná práce s klienty, úsilí věnované zvyšování jejich konkurenceschopnosti na trhu práce a posílení finanční stability jsou důležité 
faktory resocializace, samy o sobě ale nestačí. Důležitá je také kultivace prostředí a systému, do kterého se lidé po výkonu trestu 
odnětí svobody vracejí. Efektivní změny tedy v sobě kombinují obojí – změny „zdola“ doplněné o změny „shora“. Pro ovlivňování 
systému, resp. legislativních kroků směrem k pozitivním změnám, spatřujeme jako klíčové aktivní členství v poradních orgánech 
a skupinách, které se zabývají problematikou lidí s trestní minulostí a jsou kompetentní předkládat decision makers návrhy na le-
gislativní změny. 

 V roce 2015 jsme byli nebo se stali členy několika poradních orgánů, výborů či pracovních skupin zaměřených na tematiku lidí s trestní 
minulostí a vězeňství. 

Na úrovni České republiky jsme členy těchto platforem:
• Pracovní skupina prevence kriminality Středočeského kraje,
• Výbor proti mučení a jinému nelidskému, krutému, ponižujícímu zacházení a trestání při Radě vlády ČR,
• Rada pro probaci a mediaci – poradní orgán Ministerstva spravedlnosti ČR,
• Rada pro vězeňství – poradní orgán Ministerstva spravedlnosti ČR,
• Komise pro trvalé úsilí o snižování počtu vězněných osob při Ministerstvu spravedlnosti ČR. 

Na úrovni EU jsme pak členem platformy European Juvenile Justice Observatory.

Akademie Modrého života

Získali jsme „stipendium“ na půlroční studium Akademie Modrého života zaměřené na rozvoj neziskových organizací v oblasti komu-
nikace, marketingu a PR. Akademie je financovaná v rámci ČSOB Nadačního programu vzdělání. 

Díky sérii workshopů vedených vyhlášenými experty v  daném oboru jsme nejen získali cenné kontakty, ale především jsme měli 
možnost uvědomit si silné a slabé stránky naší komunikace. Cenná zpětná vazba a několikaměsíční vedení profesionálů nám umožnily 
komunikaci zefektivnit a lépe zacílit fundraising. 

V závěrečném hodnocení jsme získali nejvíce zpětných vazeb. Ambicióznost našich cílů byla ohodnocena 9 (1 = cíl není ambicióz-
ní; 10 = vysoké ambice), jejich srozumitelnost potom 7,9 (1 = vůbec nejsou srozumitelné, 10 = jasné, precizně naformulované) 
a úspěšnost naplnění prezentované změny 5,9 (1 = změna není naplněna ani z 5 %, 10 = změna je naplněna z 100 %). 

III. Rozvoj RUBIKON Centra
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Ocenili nás …

S  radostí Vám oznamujeme, že jsme získali Národní cenu 
kariérového poradenství 2015 za spolupráci mezi jednot-
livými aktéry na trhu práce. Do soutěže jsme se přihlásili s pro-
jektem Pohovory nanečisto.

Získaného ocenění si velmi vážíme, zvláště v silné konkurenci 
dalších 26 nominovaných projektů. Ale ještě více si vážíme po-
moci a podpory všech, kteří do tohoto skvělého, životaschop-
ného a úspěšného projektu vložili svůj čas a energii. 

Bez Vás by to totiž nešlo!

RegioStars Awards

Ministerstvo práce a  sociálních věcí nominovalo náš meziná-
rodní projekt „Pracovní šance pro osoby s  trestní minulostí – 
zahraniční inspirace“ do soutěže o RegioStars Awards 2015. 
Cílem této soutěže je identifikovat příklady dobré praxe na 
úrovni regionálního rozvoje a zviditelnit originální a inovativní 
projekty, které by mohly sloužit jako inspirace dalším regio-
nům. Cenu vyhlašuje Evropská komise pro Regionální politiku. 

Porota vybírala ze 143 přihlášených projektů (za ČR jich bylo 
nominováno 6). Nakonec bylo vybráno 17 finalistů. A  my se 
stali jedním z nich! Máme čestný titul REGIOSTARS FINALIST 
2015!

Je to holka! Zrodila se sociální firma

Léto 2015 se do dějin RUBIKON Centra zapsalo nejen tep-
lotními rekordy, ale také vznikem sociální firmy Rubikon 
Centrum Servis. Myšlenka na založení firmy, která poskytne 
lidem s trestní minulostí šanci na nový začátek, zrála více než 
pět let. Nabídkou legální práce ve skutečné firmě doplně-
nou o  služby směřující k  integraci se snažíme prolomit 
začarovaný kruh recidivy a obecných předsudků o lidech 
s trestní minulostí.

III. Rozvoj RUBIKON Centra
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Pilotovali jsme švýcarský model v Úvalech

Ve své činnosti se sociální firma inspirovala modely programů sociální integrace švýcarského kantonu Curych, kde tamní 
města v rámci nejrůznějších programů vytvářejí pracovní příležitosti pro osoby s trestní minulostí s cílem integrovat je nejen na ote-
vřený trh práce, ale do společnosti obecně. Lidé zaměstnaní v rámci takových programů zajišťují služby obci, příkladně udržují zeleň 
nebo pečují o čistotu a pořádek na veřejných prostranstvích. Města úzce spolupracují s firmami, které tyto obslužné práce provádějí 
a jejichž zaměstnanci jsou rekrutováni z řad nezaměstnaných, dlouhodobě čerpajících sociální dávky. Klienti sociálního systému 
se tak stávají zaměstnanci a nikoliv pouze pasivními příjemci sociální podpory.

„Ukázal jsem, že chci a umím dobře pracovat, a moje rodina je na mě poprvé v životě pyšná!“
Rudolf, zaměstnanec sociální firmy

Sociální firma odstartovala svůj první projekt ve spolupráci s městem Úvaly. Název projektu je příznačný: „Čistíme Úvaly a pomá-
háme překročit minulost“. 

Jaké budou další kroky dnes již takřka ročního dítka?

Chceme pokračovat v tom, co jsme začali. Kromě rozšíření nabídky pracovních míst pro naše stávající i potenciální zaměstnance by-
chom jim rádi nabídli i možnost vzdělávání, aby získali další kompetence a mohli tak vylepšit svou pozici na primárním trhu práce. 

Rádi bychom rozvinuli spolupráci s úřady práce, využívali nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti a dobrou praxi z úvalského pilotního 
projektu šířili i do dalších měst a obcí. 

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 pečení dortů či štípání dříví až po šití. 

Otevřeli jsme tak dveře do nového světa, a to nejen našim klientům! Držme tedy palce nejen jim, ale také celé sociální firmě 
Rubikon Centrum Servis!

III. Rozvoj RUBIKON Centra
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Patrový domek pro panenky včetně nábytku, garáž na auta, Perníková chaloupka, kolečko na písek, 
letadlo či vláčky …

To jsou jen některé z hraček, které pro děti z mateřské školky v Jesenici na Rakovnicku vyrobilo v rámci Kurzu práce v truhlářské 
dílně celkem devět odsouzených z Věznice Oráčov. Hračky si s velkou radostí, za doprovodu paní ředitelky a paní vychovatelky, 
převzalo v jesenické školce celkem 41 dětí.

Obdobnou radost zažívaly také děti v Mateřské školce v Toužimi, kterým zástupci Věznice Horní Slavkov předali dřevěné 
hračky a didaktické pomůcky, taktéž vyrobené vězni v rámci truhlářských dílen.

Kurzy práce v truhlářské dílně, které RUBIKON Centrum ve věznicích realizovalo, tvoří součást přípravy na propuštění odsouzených 
na svobodu. Cílem kurzu je poskytnout odsouzeným lidem příležitost smysluplně strávit čas a naučit je novým dovednostem, které 
mohou být užitečné při hledání pracovního uplatnění na svobodě. Tato služba si rovněž klade za cíl posílit pracovní návyky.

Facebook

Se zavřením ústecké pobočky jsme zavřeli také její facebookový účet a nyní spravujeme pouze jeden jediný účet RUBIKON 
Centra. Absolvovali jsme několik školení a pomalu a jistě jsme Facebook začali vnímat jako v dnešní době klíčový nástroj 

komunikace „se světem“. Tak se k němu v současné době stavíme a snažíme se v tomto směru neustále vyvíjet. Vytvořili jsme systém 
pravidelných příspěvků a měření a během roku 2015 se nám podařilo zvýšit počet fanoušků naší stránky z 359 na 453, celkem 
jsme tedy získali 94 nových příznivců. No, neběžíme závratnou rychlostí, ale jde to …

Obdobným, i když prozatím ne tak intenzivním způsobem jsme začali využívat dalších sociálních sítí: 

IV. Vnější komunikace aneb Public Relations
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PF 2016

V závěru roku 2015 se nám díky dobré spolupráci s Věznicí Opava a uměleckým sklonům našich klientů podařilo vytvořit originální 
PF, jehož motiv nakreslil právě jeden z našich klientů. Tímto způsobem bychom rádi pokračovali i do budoucna. 

IV. Vnější komunikace aneb Public Relations
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Kampaň 21

Jak již bylo zmíněno výše, byl rok 2015 charakteristický velkou nejistotou, která byla dána výpadkem finanční podpory z Evropského 
sociálního fondu a absencí jiných zdrojů financování našich služeb. V  tomto těžkém období hrozilo, že budeme nuceni pozastavit 
většinu našich služeb, což by mělo negativní dopad na naše klienty. 

Spustili jsme proto Kampaň 21, jejíž motto bylo: „Pomozte nám překlenout 21. rok života“. V roce 2015 RUBIKON Centrum totiž slavilo 
21. výročí a byla by škoda po tolika letech činnosti, která je prospěšná nejen našim klientům, ale i celé společnosti, skončit. 

Kampaň 21 byla cílena na individuální a firemní dárce, partnery a všechny další kontakty v naší databázi. Kampaň 21 měla dvě fáze, 
první jsme spustili v adventním čase roku 2014 prostřednictvím hromadného mailingu. Celkem jsme oslovili na 1 200 kontaktů. Kro-
mě množství podpůrných zpětných vazeb jsme získali 45 069 Kč od individuálních dárců.

Na podzim 2015 jsme to zkusili znovu, tentokráte jsme kromě mailingu zvolili i trochu jiné formy komunikace – výzvu na dočasné ho-
mepage na webových stránkách RUBIKON Centra a post na Facebooku. Opět jsme dostali záplavu velmi cenných podpůrných zpětných 
vazeb a získali jsme 22 980 Kč od individuálních dárců. 

Pilotně jsme také osobně oslovovali spolupracující firmy a výsledkem našich fundraisingových snah byl krásný přírůstek firemních 
dárců v celkové výši 104 600 Kč.

V. Fundraising

Celkový obnos peněz získaný Kampaní 21: 172 649 Kč

• Individuální dárci: 68 049 Kč
• Firemní dárci: 104 600 Kč

Zdroj: „Creative Commons“, autor: Howard Lake, 
https://www.flickr.com/photos/howardlake/9694324435 (CC BY-SA 2.0)
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Placené služby – vzdělávací kurzy

V  oblasti vzdělávání jsme na otevřených akreditovaných kurzech k  řešení zadluženosti proškolili celkem 36 odborníků 
v oblasti práce s předluženými osobami, návazných seminářů se zúčastnilo 20 odborníků. 

Realizovali jsme akreditované kurzy k řešení zadluženosti na zakázku pro neziskové organizace FOSA o.p.s. a Renarkon o.p.s., 
v rámci kterých jsme proškolili pracovníky sociálních služeb (celkem bylo proškoleno 22 osob). 

Naše konzultační a poradenské odborné služby v oblasti řešení zadluženosti využily tyto subjekty: 
• nezisková organizace ROZKOŠ bez RIZIKA pro připomínkování metodiky pro práci se zadluženými klienty a realizaci stáže 

v dluhové poradně RUBIKON Centra, 
• Centrum sociálních služeb města Příbram pro odborné konzultace a poradenství,
• Czech marketing services, a.s., pro organizaci vzdělávacích přednášek v rámci projektu „Kompetence pro 21. století“,
• Městské části Praha 14 pro poradenství i pro občany, 
• Romea, o.p.s, pro odborné články na téma finanční gramotnosti.

V roce 2015 jsme placené služby rozšířili o téma pracovního poradenství. Konzultace při náboru a výběru osob s trestní minulostí 
využila společnost Arriva Praha s.r.o.

Celkové výnosy za placené služby činily 220 092 Kč, čistý zisk 129 348 Kč byl použit na poskytování bezplatných služeb pro 
klienty RUBIKON Centra. 

V roce 2015 jsme si podali žádost o zapojení do služby dárcovské SMS, schválena byla od 1. 9. 2016. 

Zapojili jsme se také do internetového projektu na přímou podporu neziskových organizací nákupem prostřednictvím portálu givt.cz.

V. Fundraising
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VI. Projekty realizované v roce 2015

• Začít Nanovo (CZ.1.04/3.2.01/19.00237) 
1. 3. 2012 – 28. 2. 2015 
Místa realizace: Středočeský, Ústecký a Karlovarský kraj

• Se záznamem do práce (CZ.1.04/3.3.05/96.00108) 
15. 3. 2013 – 14. 3. 2015 
Místa realizace: Středočeský, Ústecký a Karlovarský kraj

• Rubikon jako pracovní šance (CZ.1.04/2.1.01/91.00116 ) 
31. 5. 2013 – 29. 4. 2015 
Místa realizace: Hl. město Praha, Středočeský a Ústecký kraj

• Nový začátek (CZ.1.04/2.1.01/D8.00076) 
1. 9. 2014 - 31. 10. 2015 
Místo realizace: Karlovarský kraj

• Řeším dluhy a pracuji (CZ.1.04/3.1.02/86.00120) 
1. 7. 2013 – 30. 6. 2015 
Místa realizace: Středočeský, Ústecký a Liberecký kraj

• Dejme druhou šanci (č. 3610063) 
1. 8. 2014 – 30. 4. 2016 
Místo realizace: Česká republika

• Pomáháme překročit minulost (CZ.2.17/2.1.00/37118 ) 
1. 2. 2015 – 31. 10. 2015 
Místo realizace: Česká republika

• Mentoring v Ostravě 2015 
06/2015 – 12/2015 
Místo realizace: Ostrava

• MHMP – Terciární prevence v Praze – zaměstnání a řešení 
dluhů 
01/2015 – 12/2015 
Místo realizace: Praha

• Alternativa pro Romy (Registrační číslo: 3710039) 
04/2015 – 03/2016 
Místo realizace: Česká republika

• MČ Praha 2 – Terciární prevence pro Prahu 
10/2015 – 03/2016 
Místo realizace: Praha

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

• ČSOB projekt v rámci grantového programu na podporu 
interního rozvoje a profesionalizace neziskové organizace 
12/2015 – 05/2016 
Místo realizace: Praha

• FOND PARTNERSTVÍ: Vytvoření pracovních příležitostí pro 
sociálně znevýhodněné občany 
07/2015 – 06/2016 
Místa realizace: Praha, Švýcarsko

• Improving juvenile justice systems in Europe: Training for 
Professionals (JUST/2013/FRC/AG) 
1. 3. 2015 – 28. 2. 2017 
Místa realizace: Česká republika, Evropská unie

Projekty byly financovány z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu 
ČR a Operačního programu Praha – Adaptabilita, Programem prevence kriminality Středočeského kraje na rok 2015, Programem 
švýcarsko-české spolupráce, dále Statutárním městem Ostrava, grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů, ČSOB 
Nadačním programem vzdělání, Československou obchodní bankou, a. s., Městským programem prevence kriminality Hlavního měs-
ta Prahy a Programem podpory pro oblast prevence kriminality – terciární prevence Městské části Praha 2.
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VII. Veřejné zakázky realizované v roce 2015

• Město Kolín – Romský mentor 2015 
05/2015 – 12/2015 
Místo realizace: Kolín

• Město Děčín – Romský mentoring 2015 
05/2015 – 12/2015 
Místo realizace: Děčín 

• Město Chomutov – Romský mentor 2015  
05/2015 – 12/2015 
Místo realizace: Chomutov

• Město Ostrava – Rozšíření mentoringu 2015  
06/2015 – 12/2015 
Místo realizace: Ostrava 

• Probační a mediační služba - Inovace a rozšíření probačního 
programu pro mladistvé pachatele „Učební program - 
mladiství“ 
3/2015 – 1/2016 
Místo realizace Česká republika – všech 8 soudních krajů 

• Probační a mediační služba -„Rozšíření probačního programu 
pro mladistvé pachatele – PUNKT Rodina“  
8/2015 – 9/ 2016 
Místo realizace: Česká republika – všech 8 soudních krajů

• Probační a mediační služba – „Trénink ZZ – Získej 
zaměstnání“ 
05/2015 – 6/2016 
Místo realizace: Oráčov, Kynšperk nad Ohří, Stráž pod 
Ralskem, Ostrov, Opava

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

Byli jsme úspěšní ve výběrových řízeních na dodavatele na dvě 
veřejné zakázky Generálního ředitelství Vězeňské služby ČR, kte-
ré budou realizovány v roce 2016:

• Vzdělávací kurzy pro zaměstnance část č. 8 – Kurzy finanční 
gramotnosti (VS 88/016/072/2015-50/PEU/581).

• Vzdělávací kurzy pro odsouzené – projekt „Zvýšení efektivity 
přípravy vězněných žen před propuštěním z věznice Opava“ 
(VS 88/019/045/2015-50/PEU/581).
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VIII. Finanční zpráva za rok 2015

Nahlédněte do základních údajů o hospodaření RUBIKON Centra v roce 2014:

ROZVAHA (BILANCE) k 31. 12. 2015 (v celých tis. Kč)
AKTIVA

Číslo řádku Stav 
k 1. 1. 2015

Stav 
k 31. 12. 2015

a b 1 2
A.
I. Dlouhodobý nehmotný majetek

Dlouhodobý majetek ř. 09 + 20 + 28 - 40 1
Nehmnotné výsledky výzkumu a vývoje (012) 2
Software (013) 3
Ocenitelná práva (014) 4
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018) 5 64 64
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (019) 6
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek (041) 7
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (051) 8
Součet ř. 2 až 8 9 64 64

II. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 10
Umělecká díla, předměty a sbírky (032) 11
Stavby (021) 12
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (022) 13 61 61
Pěstitelské celky trvalých porostů (025) 14
Základní stádo a tažná zvířata (026) 15
Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028) 16 757 757
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (029) 17
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (042) 18
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) 19
Součet ř. 10 až 19 20 819 819

III. Dlouhodobý finanční majetek Podíly v ovládaných a řízených osobách (061) 21
Podíly v osobách pod podstatným vlivem (062) 22
Dluhové cenné papíry držené do splatnosti (063) 23
Půjčky organizačním složkám (066) 24
Ostatní dlouhodobé půjčky (067) 25
Ostatní dlouhodobý finanční majetek (069) 26
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek (043) 27
Součet ř. 21 až 27 28

IV. Oprávky k dlouhodobému 
majetku

Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje (072) 29
Oprávky k softwaru (073) 30
Oprávky k ocenitelným právům (074) 31
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku (078) 32 –64 –64
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku (079) 33
Oprávky k stavbám (081) 34
Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům (082) 35 –61 –61
Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů (085) 36
Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům (086) 37
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku (088) 38 –757 –757
Oprávky k ostanímu dlouhodobému hmotnému majetku (089) 39
Součet ř. 29 až 39 40 –882 –882
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Číslo řádku Stav 
k 1. 1. 2015

Stav 
k 31. 12. 2015

a b 1 2
B. Krátkodobý majetek ř. 51 + 71 + 80 + 84 41 9 581 13 176
I. Zásoby Materiál na skladě (112) 42

Materiál na cestě (119) 43
Nedokončená výroba (121) 44
Polotovary vlastní výroby (122) 45
Výrobky (123) 46
Zvířata (124) 47
Zboží na skladě a v prodejnách (132) 48
Zboží na cestě (139) 49
Poskytnuté zálohy na zásoby (314) 50
Součet ř. 42 až 50 51

II. Pohledávky Odběratelé (311) 52 –2
Směnky k inkasu (312) 53
Pohledávky za eskontované cenné papíry (313) 54
Poskytnuté provozní zálohy (314-ř.50) 55 10 1
Ostatní pohledávky (315) 56 1 213
Pohledávky za zaměstnanci (335) 57 2
Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění (336) 58
Daň z příjmů (341) 59
Ostatní přímé daně (342) 60
Daň z přidané hodnoty (343) 61
Ostatní daně a poplatky (345) 62
Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem (346) 63 840 204
Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem ÚSC (368) 64
Pohledávky za účastníky sdružení (358) 65
Pohledávky z pevných termínových operací a opcí (373) 66
Pohledávky z vydaných dluhopisů (375) 67
Jiné pohledávky (378) 68 6 6
Dohadné účty aktivní (388) 69
Opravná položka k pohledávkám (391) 70
Součet ř. 52 až 69 minus 70 71 857 424

III. Krátkodobý finanční majetek Pokladna (211) 72 38 42
Ceniny (213) 73 5
Bankovní účty (221) 74 8 418 12 249
Majetkové cenné papíry k obchodování (251) 75
Dluhové cenné papíry k obchodování (253) 76
Ostatní cenné papíry (256) 77
Pořizovaný krátkodobý finanční majetek (259) 78
Peníze na cestě (±261) 79 –20 –20
Součet ř. 72 až 79 80 8 442 12 270

IV. Jiná aktiva celkem Náklady příštích období (381) 81
Příjmy příštích období (385) 82 283 487
Kurzové rozdíly aktivní (386) 83
Součet ř. 81 až 83 84 233 487
ÚHRN AKTIV ř. 1 + 41 85 9 581 13 181
Kontrolní číslo ř. 1 až 83 997 38 326 52 721

VIII. Finanční zpráva za rok 2015
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PASIVA
Číslo řádku Stav 

k 1. 1. 2015
Stav 
k 31. 12. 2015

d 3 4
A. Vlastní zdroje ř. 90+94 86 1 948 6 320
1. Jmění Vlastní jmění (901) 87 1 646 1 898

Fondy (911) 88 4 422
Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (921) 89
Součet ř. 87 až 89 90 1 646

2. Výsledek hospodaření Účet výsledku hospodaření (+/-963) 91 X –1
Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (+/-931) 92 302 X
Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let (+/-932) 93
Součet ř. 91 až 93 94 302 –1

B. Cizí zdroje ř. 96 + 104 + 128 + 132 95 7 633 6 862
1 Rezervy (941) 96
2. Dlouhodobé závazky Dlouhodobé bankovní úvěry (953) 97

Vydané dluhopisy (953) 98
Závazky z pronájmu (954) 99
Přijaté dlouhodobé zálohy (955) 100
Dlouhodobé směnky k úhradě (958) 101
Dohadné účty pasivní (389) 102
Ostatní dlouhodobé závazky (959) 103
Součet ř. 97 až 103 104

3. Krátkodobé závazky Dodavatelé (321) 105 –7
Směnky k úhradě (322) 106
Přijaté zálohy (324) 107
Ostatní závazky (325) 108
Zaměstnanci (331) 109 792 580
Ostatní závazky vůči zaměstnancům (333) 110 2 6
Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění (336) 111 391 257
Daň z příjmů (341) 112
Ostatní přímé daně (342) 113 99 67
Daň z přidané hodnoty (343) 114 75 223
Ostatní daně a poplatky (345) 115
Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu (346) 116 167
Závazky ze vztahu k rozp. orgánů územ. sam. celků (348) 117 850 1 306
Závazky z upsaných nespl. cenných papírů a vkladů (367) 118
Závazky k účastníkům sdružení (368) 119
Závazky z pevných termínových operací a opcí (373) 120
Jiné závazky (379) 121 16 6
Krátkodobé bankovní úvěry (231) 122
Eskontní úvěry (232) 123
Vydané krátkodobé dluhopisy (241) 124
Vlastní dluhopisy (255) 125
Dohadné účty pasivní (389) 126
Ostatní krátkodobé finanční výpomoci (379) 127
Součet ř. 105 až 127 128 2 218 2 613

5. Jiná pasiva Výdaje příštích období (383) 129 349 81
Výnosy příštích období (384) 130 5 066 4 168
Kurzové rozdíly pasivní (387) 131
Součet ř. 129 až 131 132 5 415 4 249
ÚHRN PASIV ř. 86 + 95 133 9 581 13 181
Kontrolní číslo (ř. 86 až 133) 998 38 324 52 724

VIII. Finanční zpráva za rok 2015
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VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁTY k 31. 12. 2015 (v celých tis. Kč)
Číslo účtu Název Číslo řádku Činnost

hlavní hospodářská Celkem
5 6 7 8

A. NÁKLADY
I. Spotřebované nákupy 
celkem

436 436
501 Spotřeba materiálu 1 288 288
502 Spotřeba energie 2 128 128
503 Spotřeba ostatních neskladových dodávek 3 19 19
504 Prodané zboží 4

II. Služby celkem 2 610 3 2 613
511 Opravy a udržování 5 3 3
512 Cestovné 6 498 498
513 Náklady na reprezentaci 7 155 155
518 Ostatní služby 8 1 954 3 1 957

III. Osobní náklady celkem 14 072 2 14 074
521 Mzdové náklady 9 11 144 2 11 146
524 Zákonné sociální pojištění 10 2 825 2 825
525 Ostatní sociální pojištění 11 35 35
527 Zákonné sociální náklady 12 67 67
528 Ostatní sociální náklady 13

IV. Daně a poplatky celkem 3 3
531 Daň silniční 14
532 Daň z nemovitostí 15
538 Ostatní daně a poplatky 16 3 3

V. Ostatní náklady celkem 1 625 1 625
541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 17
542 Ostatní pokuty a penále 18 3 3
543 Odpisy nedobytné pohledávky 19
544 Úroky 20
545 Kurzové ztráty 21 357 357
546 Dary 22
548 Manka a škody 23 1 1
549 Jiné ostatní náklady 24 1 265 1 265

VI. Odpisy, prodaný 
majetek, tvorba rezerv 
a opravných položek celkem

551 Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 25
552 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmot. a hmot. 

majetku
26

553 Prodané cenné papíry a podíly 27
554 Prodaný materiál 28
556 Tvorba rezerv 29
559 Tvorba opravných položek 30

VII. Poskytnuté příspěvky 
celkem

1 1
581 Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 31
582 Poskytnuté členské příspěvky 32 1 1

VIII. Daň z příjmů celkem
595 Dodatečné odvody daně z příjmů 33

Účtová třída 5 celkem (řádek 1 až 33) 18 747 5 18 752

VIII. Finanční zpráva za rok 2015
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VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁTY k 31. 12. 2015 (v celých tis. Kč)
Číslo účtu Název Číslo řádku Činnost

hlavní hospodářská Celkem
5 6 7 8

B. VÝNOSY
I. Tržby za vlastní výkony  
a za zboží celkem

4 560 5 4 565
601 Tržby za vlastní výrobky 1
602 Tržby z prodeje služeb 2 4 560 5 4 565
604 Tržby za prodané zboží 3

II. Změna stavu vnitroorga-
nizačních zásob celkem 611 Změna stavu zásob nedokončené výroby 4

612 Změna stavu zásob polotovarů 5
613 Změna stavu zásob výrobků 6
614 Změna stavu zvířat 7

III. Aktivace celkem
621 Aktivace materiálu a zboží 8
622 Aktivace vnitroorganizačních služeb 9
623 Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku 10
624 Aktivace dlouhodobého hmotného majetku 11

IV. Ostatní výnosy celkem 1 221 1 221
641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 12
642 Ostatní pokuty a penále 13
643 Platby za odepsané pohledávky 14
644 Úroky 15 31 31
645 Kursové zisky 16
648 Zúčtování fondů 17 415 415
649 Jiné ostatní výnosy 18 775 775

V. Tržby z prodeje majetku, 
zúčtování rezerv a oprav-
ných položek celkem

652 Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 19
653 Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 20
654 Tržby z prodeje materiálu 21
655 Výnosy z krátkodobého finančího majetku 22
656 Zúčtování rezerv 23
657 Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 24
659 Zúčtování opravných položek 25

VI. Přijaté příspěvky celkem 113 113
681 Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 26
684 Přijaté příspěvky (dary) 27 113 113
684 Přijaté členské příspěvky 28

VII. Provozní dotace celkem 12 859 12 859
691 Provozní dotace 29 12 859 12 859

Účtová třída 6 celkem (řádek 1 až 29) 18 752 5 18 757
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 
PŘED ZDANĚNÍM

5 5

591 Daň z příjmů 65 6 6

D. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 
PO ZDANĚNÍ

–1 –1

Kontrolní číslo 999 112 508 30 112 538

VIII. Finanční zpráva za rok 2015
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IX. Poděkování partnerům

V roce 2015 nás dále finančně podpořili nebo s námi jinak spolupracovali

Státní správa:
• Institut pro kriminologii a sociální 

prevenci
• Kancelář finančního arbitra
• Ministerstvo financí ČR – pracovní 

skupina pro finanční vzdělávání

• Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
• Ministerstvo spravedlnosti ČR
• Ministerstvo vnitra ČR – odbor 

prevence kriminality

• Probační a mediační služba
• Úřad práce ČR
• Úřad vlády ČR – Agentura pro sociální 

začleňování

Samospráva:
• Krajský úřad Středočeského kraje
• Magistrát Hlavního města Prahy

• Města Děčín, Chodov, Chomutov, 
Kolín, Příbram a Ostrava 

• Městská část Praha 1 (oddělení 
sociálních kurátorů)

• Městská část Praha 2
• Městská část Praha 8

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

• Fond pro nestátní neziskové 
organizace

• Nadace rozvoje občanské společnosti

• Výbor dobré vůle – Nadace Olgy 
Havlové

Spolupracující a podporující firmy:
• A-GIGA, s. r. o.
• ANNONCE, a. s.
• ARRIVA PRAHA, s. r. o.
• Asociace inkasních agentur
• CDV služby, s. r. o.
• CRM pro neziskovky, o. s.
• Československá obchodní banka, a. s.

• Geronimo, a. s. 
• GTL, spol. s r. o.
• KRUK Česká a Slovenská republika, 

s. r. o.
• LMC s. r. o.
• Otakar CHLÁDEK
• PARTNER USIR s. r. o.

• PEMAKRA s. r. o.
• Polytechna Consulting, a. s.
• SEMANTA, s. r. o.
• Skanska a. s.
• STILL s. r. o.

Děkujeme všem spolupracovníkům, partnerům a donorům za podporu, ať už formou finančního daru, dobrovolného 
času, know-how či jiným způsobem.

I díky vám se nám daří měnit k lepšímu životy našich klientů!

Naše služby byly financovány prostřednictvím projektů podpořených z prostředků ESF z Operačního programu Lidské zdroje a zaměst-
nanost a státního rozpočtu ČR, dále pak z Operačního programu Praha – Adaptabilita, Programem prevence kriminality Středočeské-
ho kraje na rok 2015, Programem švýcarsko-české spolupráce, dále Statutárním městem Ostrava, grantem z Islandu, Lichtenštejnska 
a Norska v rámci EHP fondů, ČSOB Nadačním programem vzdělání, z Městského programu prevence kriminality hl. m. Prahy a z Pro-
gramu podpory pro oblast prevence kriminality – terciární prevence Městské části Praha 2.
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IX. Poděkování partnerům

Dobrovolníci na Pohovorech nanečisto z řad těchto firem:
• Abydos, s. r. o. 
• Antalis, s. r. o. 
• Aramark, s. r. o. 
• BAGETERIE BOULEVARD – NA POŘÍČÍ 

s. r. o.
• CDV služby, s. r. o. 
• Colognia press, a. s. 
• ČSOB
• DHL Supply Chain s.r.o.

• GEBRÜDER WEISS spol. s r. o. 
• GTL, spol. s r. o. 
• Hotel Hilton Prague
• Lázně Františkovy Lázně, a. s. 
• LINET Holding s.r.o.
• LMC s. r. o. 
• NELAN, spol. s r. o.
• PERSONALISTÉ.CZ
• PEMAKTRA s. r. o. 

• PRŮMSTAV, a. s.
• SITA CZ a. s.
• SMP, s. r. o.
• Skanska, a. s. 
• STILL s. r. o.
• SUMMIT MEDIA (CZ) LIMITED, 

organizační složka
• TOYOTA TSUSHO EUROPE S. A., 

organizační složka v České republice
• Witte Nejdek, s. r. o.

Individuální dárci:
• Freimannová Petra
• Holub Jozef
• Hrušková Jitka
• Chládek Otakar
• Kneiflová Andrea
• Kokešová Michaela
• Kramlová Hana
• Kubáčová Hana
• Lang Rudolf

• Lašová Zuzana
• Ligasová Eva
• Lintymer Václav
• Majerčík Lubomír
• Markéta Šulcová
• Novák Martin
• Ouředníčková Lenka
• Richtr Josef
• Sádecká Věra

• Smetanková Dagmar
• Suchý Martin
• Švehla Stanislav
• Vaňková Eva
• Volek Tomáš
• Voňka David a Voňková Hana 
• Vysušil Rudolf 

Partnerské neziskové organizace:
• Armáda spásy v České republice, z. s.
• Ashoka Česká republika
• Azylový dům Šromová
• Centrum sociálních služeb
• Centrum sociálních služeb Praha – 

Informační a poradenské centrum 
Kontakt a Job klub

• Člověk v tísni, o. p. s.

• Diakonie Českobratrské církve 
evangelické

• Dismas, o. p. s.
• Domov Sue Ryder, z. ú.
• Družina
• Charita Česká republika
• JAHODA, o. p. s.
• Magdaléna, o. p. s.
• META, o. p. s.

• Mezinárodní vězeňské společenství, z. s.
• NA SVOBODĚ z. s.
• Neziskovky.cz, o.p.s.
• Piána na ulici z. s.
• ROMEA, o.p.s.
• SANANIM z. ú.
• Svaz tělesně postižených 

v České republice z. s.

Zahraniční partneři:
• Fundamental Rights and Citizenship 

Programme of the European Union
• International Juvenile Justice 

Observatory (IJJO)
• VEBO Genossenschaft
• Working Chance
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X. Plány na následující rok 2016 aneb A co dál …

V příštím roce chceme napnout síly k naplnění následujících cílů: 

• Úspěšně zvládnout projektové žádosti nového operačního programu Evropského sociálního fondu, které nám umožní opětovný 
rozjezd služeb a jejich revizi.

• Využít potenciál sociální firmy Rubikon Centrum Servis pro partnerství s firemním sektorem a najít oboustranně prospěšné 
aktivity, které by v konečném důsledku přispěly k řešení sociálního problému snižování recidivy v naší společnosti.

• Vzhledem k novému nastavení režimu a cílů dotačních titulů z ESF a skutečnosti, že v roce 2015 byl naplněn strategický plán 
RUBIKON Centra 2012–2015, chceme v následujícím roce vytvořit nový strategický plán organizace na období 2016–2020. 
Návazný pětiletý strategický plán zohlední nové skutečnosti o rozsahu poskytovaných služeb a s ním korespondující HR procesy, 
stejně jako marketingovou a PR strategii a diverzifikaci finančních zdrojů.

• Ve spolupráci s Vězeňskou službou ČR, Probační a mediační službou ČR, platformou Business Leaders Forum a RunCzechem rozjet 
projekt Yellow Ribbon Run neboli Běh se žlutou stužkou, který slouží propagaci tématu obtížné zaměstnatelnosti bývalých vězňů. 

Zdroj: http://www.csr-online.cz/wp-content/uploads/2015/12/YRR.jpg
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