
 

 

Nezisková organizace RUBIKON Centrum v Kladně rozšířila své aktivity. Vznikla samostatná pobočka! 

  

KLADNO, 20. ZÁŘÍ - Už více než rok v Kladně pomáhá 

lidem s trestní minulostí RUBIKON Centrum. Bývalé vězně 

podporuje v návratu do běžného života. Nezisková 

organizace jim nabízí pomocnou ruku při hledání práce a 

řešení dluhů.  V srpnu zde dokonce otevřelo samostatnou 

pobočku.  

 

Pobočka je otevřená 3x týdně.  Už předtím ale poradkyně 

poskytovala konzultace jednou týdně na Úřadu práce a 

Sociálním odboru magistrátu města. V současné době v Kladně RUBIKON Centrum spolupracuje s 5 zaměstnavateli a pomáhá 

aktuálně 10 klientům. Za dobu působení RUBIKON Centra získalo v Kladně práci bezmála 10 klientů s trestní minulostí, 1 prošel 

rekvalifikačním kurzem, 1 získal s pomocí organizace obnovu řidičského průkazu a 1 pracuje jako OSVČ.  

  

Mezi nimi i Jarda (jméno je změněno, klient chce zůstat v anonymitě). Několikrát skončil v podmínce kvůli opakovanému řízení bez 

průkazu. Později musel nastoupit do vězení. Už tam začal spolupracovat s RUBIKON Centrem. Poté, co mu trest skončil, chtěl začít 

znovu - kvůli rodině. V červnu získal práci u spolupracujícího zaměstnavatele na pozici autoklempíře. “Jsem vyučený autoklempíř a 

práce na autech mě velice baví. Jsem v práci spokojený. Daří se mi splácet i dluhy, i když to pro mě nebylo vždy snadné,” říká 

Jarda.  

 

Proces začlenění se zpět do běžného života je velmi náročný. Většina klientů RUBIKON Centra v Kladně má malé nebo téměř 

žádné pracovní návyky. “Žijí převážně na ubytovnách, pobírají dávky a mají vysoké dluhy. Pracujeme s nimi hodně na motivaci 

získat legální zaměstnání, na zvýšení jejich kompetencí a finanční gramotnosti. Tři ze čtyř ani neprojdou prověřovacím procesem,” 

říká manažerka pobočky v Kladně Anna Šulcová. 

 

Kladenská pobočka je už osmá. Kromě Prahy působí pracovníci RUBIKON Centra také v Sokolově, Karlových Varech, Chebu, 

Chodově, Kolíně, Příbrami a Ostravě.  

 

Jak pobočka funguje, co všechno klientům nabízí? To se partneři RUBIKON Centra dozvědí na Dni otevřených dveří, který bude v 

pátek  22. 9. od 10:00. Pozvánku dostali pracovníci Věznice Vinařice, ředitel Úřadu práce Kladno, vedoucí Probační a mediační 

služby Kladno a vedoucí Sociálního odboru v Kladně. 

 

 



 

 

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 2012 pomohla více než 700 klientům získat legální zaměstnání, 80 % z nich v zaměstnání setrvalo po zkušební době. 

Organizace spolupracuje s téměř 200 zaměstnavateli.  

 

Své zkušenosti sdílí organizace také na mezinárodním poli, kde čerpá nové podněty do své práce. Od září 2015 si RUBIKON 

Centrum vyměňuje zkušenosti s partnerskými organizacemi z Polska, Maďarska, Litvy a Slovenska v rámci projektu „VĚZENÍ, 

REINTEGRACE, VZDĚLÁNÍ“, který je spolufinancován z  ERASMU+ , programu Evropské Unie.  

 

 

Kontakt pro další informace: 
Anna Šulcová 
Manažer pobočky Kladno 
Cyrila Boudy 1444 
272 01  Kladno 
Tel.: 777 496 367 
Email: sulcova@rubikoncentrum.cz 
  


