
 

 

Bývalí vězni hledají práci stále obtížně. V Sokolově jim pomůže akce Pohovory 

nanečisto 

 

Sokolov 23. listopadu: Lidé s trestní minulostí budou mít v Sokolově znovu možnost vyzkoušet si 

cvičné pracovní interview. RUBIKON Centrum tam pořádá už třetí Pohovory nanečisto. Pět 

klientů Pracovní agentury se setká s několika zaměstnavateli – mezi nimi například Sotes Sokolov 

nebo Svatavské strojírny. Akce se koná ve čtvrtek 30. 11. 2017 v kanceláři RUBIKON Centra 

Sokolov, K. H. Borovského 1420 od 15 hodin.  

 

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.  

 

„Smysl této akce vidím především v tom, že naši klienti-kandidáti získávají otevřenou zpětnou 

vazbu na svou sebeprezentaci před zaměstnavatelem, dále si mohou (někdy poprvé v životě) 

vyzkoušet popsat svojí trestní minulost před člověkem, který jim může nabídnout práci. Důležité je i 

setkávání lidí, kteří řeší podobné problémy na své nové cestě životem bez konfliktu se zákonem,“ 

říká vedoucí RUBIKON Centra v Sokolově Milan Roháč.  

 

Ačkoli účelem Pohovorů nanečisto není kandidáty u zúčastněných společností zaměstnat, 

nejednou některý z uchazečů během tréninkového pohovoru zaměstnavatele zaujal natolik, že 

dostal skutečnou nabídku práce.  

 

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: 

Milan Roháč 
manažer pobočky Chodov a Sokolov 
tel.: +420 734 590 941 
rohac@rubikoncentrum.cz 
K. H. Borovského 1420, 356 01 Sokolov 
 


