
 

 

Promítání filmu i Pohovory nanečisto. RUBIKON Centrum se zapojilo do Dnů 
restorativní justice 
 
Praha, 20. listopadu: V rámci Dnů restorativní justice pořádaných Probační a mediační službou 
připravilo RUBIKON Centrum několik akcí. V pátek 24. 11. se mimo jiné v Komunitním centru a 
zahradě Kotlaska bude promítat dokumentární film Veroniky Jonášové Máma z basy. Ve středu 
29. 11. si také na Kotlasce současní i bývalí vězni vyzkouší cvičné pracovní pohovory.  
 
V pátek 24. 11. ještě před samotným promítáním filmu Máma z basy zazní informace k novému 
ročníku Yellow Ribbon Run, který pomáhá bořit předsudky a upozorňuje na problematiku 
zaměstnávání bývalých vězňů. Probační a mediační služba poté představí své první zkušenosti 
s projektem Křehká šance II.   
 
Ve středu 29. 11. RUBIKON Centrum pořádá už 22. Pohovory nanečisto. Necelá desítka 
zaměstnavatelů bude mít možnost poznat více jak desítku potenciálních kandidátů z řad klientů 
Pracovní agentury RUBIKON, klientů Probační a mediační služby a otevřené věznice Jiřice.  
Simulované pracovní pohovory začnou v Komunitním centru a zahradě Kotlaska kousek od 
Palmovky v 10:00 hod. Pozvání přijaly firmy, které už se zaměstnáváním lidí s trestní minulostí 
zkušenost mají – např. Zepris nebo Compass Group, i ty firmy, které zatím váhají. 
 
Pohovory nanečisto jsou jednou z aktivit RUBIKON Centra, která má za cíl připravit uchazeče na 
skutečná výběrová řízení. Klienti si mohou natrénovat, jak mluvit o sobě, o své trestní minulosti a 
od zkušených personalistů získají cennou zpětnou vazbu.  Pro zaměstnavatele je to šance potkat se 
s kandidáty, se kterými se v běžných výběrových řízeních nesetkají.  
  
„Nacvičit si férový pohovor budou mít možnost nejen kandidáti po propuštění, ale tentokrát také ti 
před propuštěním. A roli personalistů si také poprvé vyzkouší probační úředníci - aby získali pohled 
ze strany zaměstnavatele,“ říká Lucie Streichsbierová, vedoucí Programu Zaměstnanost RUBIKON 
Centra.  
  
Poprvé bude součástí Pohovorů nanečisto také burza práce, kdy si vězni, kteří nemají daleko do 
propuštění, odnesou konkrétní nabídky práce.  
 

Obě akce se uskuteční v Komunitním centru a zahradě Kotlaska, Nad Kotlaskou 1, Praha 8. 

 

V rámci Dnů restorativní justice se ke spolupráci spojila Probační a mediační služba, Vězeňská 
služba, RUBIKON Centrum, Yellow Ribbon Run, Centrum sociálních služeb Praha a Filozofická 



 

 

fakulta UK. Společnými silami tyto organizace představují způsoby práce, které kladou důraz na 
restorativní prvky v justici, tedy soustředí se na nápravu situace po trestném činu a na práci s 
obětí, pachatelem i komunitou. 
 

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. 
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