
 

 

Personalisté se v Ostravě znovu potkají s odsouzenými. Budou trénovat pracovní 
pohovory 
 
Ostrava 20. listopadu: Lidé s trestní minulostí budou mít v Ostravě znovu možnost vyzkoušet si 
cvičné pracovní interview. RUBIKON Centrum v Ostravě pořádá už třetí Pohovory nanečisto. 
Tentokrát ve spolupráci s Probační a mediační službou (PMS) a věznicí Heřmanice v rámci Dnů 
restorativní justice. Osm klientů RUBIKON Centra a PMS a dva vězni z Heřmanic se setkají 
s několika zaměstnavateli – mezi nimi například IKEA, AWT, Mondeline či DB Schenker. Akce se 
uskuteční 29. 11. v 9:00 na pobočce Probační a mediační služby Ostrava, Tovární 985/18.   
 
Pohovory nanečisto jsou jednou z aktivit RUBIKON Centra, která má za cíl připravit uchazeče na 
skutečné výběrové 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.  
  
„Možnost nacvičit si férový pohovor budou mít tentokrát nejen kandidáti po propuštění, ale také ti 
před propuštěním. A poprvé si také roli personalistů budou moct vyzkoušet i probační úředníci, aby 
získali pohled z druhé strany – zaměstnavatele,“ říká manažerka pobočky RUBIKON Centra 
v Ostravě Zuzana Baturná.  
 

Ačkoli účelem Pohovorů nanečisto není kandidáty u zúčastněných společností zaměstnat, 
nejednou některý z uchazečů během tréninkového pohovoru dostal skutečnou nabídku práce.  

 
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. 

 
Kontakt pro další informace: 
Zuzana Baturná, manažerka pobočky Ostrava 
U Tiskárny 3, 702 00 Ostrava 
mobil: +420 723 891 170 
baturna@rubikoncentrum.cz 
 


