
 

 

„Nesedím, pracuji“ 

Bývalé vězně ukazuje nová mediální kampaň RUBIKON Centra jako aktivní lidi 

 

Ukázat bývalé vězně jako aktivní lidi, kteří chtějí překročit svou trestní minulost. To má za úkol 

nová osvětová kampaň „NESEDÍM, PRACUJI“ neziskové organizace RUBIKON Centrum, která 

už přes 20 let pomáhá lidem s trestní minulostí. Kampaň ukazuje, že každý, kdo má motivaci 

začít ve svém životě znovu, má dostat šanci. Kampaň začala 1. září a potrvá až do 31. října 

2017. 

 

Mediální propagace je zaměřena na tři cílové skupiny - širokou veřejnost, lidi s trestní minulostí a 

zaměstnavatele (jejich HR pracovníky). 

 
Mediální kanály 

Během září a října se objeví nové vizuály na veřejných reklamních plochách, v MHD a inzerce 

v Deníku - především v Karlových Varech, Kladně, Ostravě a v Praze. Nový videospot pak bude ke 

zhlédnutí na webu RUBIKON Centra, Facebooku, Youtube.  

 

Vizuály kampaně vycházejí z fotografických momentek, které zachycují různé profese (zedník, řidič 

autobusu, administrativní pracovnice, zahradnice) v době přestávky, při odpočinku, vždy však postava 

sedí. Pozitivně laděné snímky mají zprostředkovat pocit radosti z práce. Zvolený claim „Nesedím, 

pracuji" je kontraproduktem k zobrazenému ději a funguje ve druhé poloze svého významu. Odkazuje 

k trestní minulosti portrétovaných osob. 

 

„Kampaň se dotýká trestní minulosti, ale neukazuje ji jako stigma, ale opravdu jako minulost, od které 

se člověk odrazí a poučen se navrací do fungujícího kolektivu. Přítomný je motiv druhé šance, kterou 

předkládáme jako normální, běžnou praxi,“ říká PR ředitelka RUBIKON Centra Anita Beganyová. 

 



 

 

Cílem kampaně je osvěta tématu zaměstnávání lidí s trestní minulostí. Vytvořilo ji kreativní studio 

DRUŽINA. Kampaň se realizuje v rámci nové komunikační strategie v projektu zaměřeném na rozvoj 

a profesionalizaci organizace s názvem RUBIKON Centrum 2021. Se začátkem kampaně spouští 

RUBIKON Centrum také nové webové stránky www.rubikoncentrum.cz. 

 

RUBIKON Centrum je nestátní nezisková organizace, která od roku 1994 pomáhá lidem překročit 

svou trestní minulost. Podporuje je na jejich cestě zpátky do společnosti – v získání a udržení práce, 

v řešení dluhů a odpovědnosti vůči sobě, rodině i okolí. Od roku 2012, kdy vznikla Pracovní agentura 

RUBIKON, se podařilo zaměstnat více než 600 lidí. Každý třetí uchazeč je zaměstnán a 70 % z nich 

setrvává v zaměstnání po zkušební době.  
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