
 

 

Nový začátek pro ženy s trestní minulostí. Pomůžou jim Pohovory nanečisto 
 
Praha 5. prosince: Mít záznam v Rejstříku trestů není ideální pozice pro nalezení práce. Navíc pokud máte 
ještě obrovské dluhy, malé sebevědomí a vyšší věk. Věra D. o tom ví své. Za úvěrový podvod byla 
odsouzena k podmíněnému trestu. Kvůli záznamu v Rejstříku trestů se jí i přes její bohaté pracovní 
zkušenosti zaměstnání nalézt nedařilo.  
 
„Jakmile jsem přišla někam žadonit o práci a řekla jsem, že jsem v podmínce a oni všude ten výpis z Rejstříku 
trestů chtějí, tak to byl problém, a už se na vás lidi koukají shora,“ vzpomíná paní Věra.  
 
Nakonec práci našla – také díky RUBIKON Centru a Pohovorům nanečisto. Při nich si mohou klienti zkusit 
otevřeně mluvit o sobě, o své trestní minulosti a od zkušených personalistů získají cennou zpětnou vazbu.   
 
„Ti, kteří s námi dělali ty pohovory, tak s námi mluvili jako rovný s rovným. Já jsem se cítila, jako když 
nemám podmínku, jako když jsem jedna z mnoha. Takže mně to určitě pomohlo, samozřejmě tam byla 
důležitá i ta zpětná vazba. Když jsem ji slyšela, tak jsem pak musela uznat, že jsou věci, ve kterých chybuju,“ 
dodává paní Věra.  
 
Šanci vyzkoušet si simulované pracovní pohovory dostanou i další ženy. RUBIKON Centrum v pondělí  
11. 12. pořádá už 25. Pohovory nanečisto, tentokrát jen po ženy s trestní minulostí. Zúčastní se kolem 8 
kandidátek, které budou mít možnost vyzkoušet si cvičné pracovní interview u 8 zaměstnavatelů. Akce 
začíná v 9:45 v IMPACT HUB, Drtinova 10 na Praha 5. 
 

„Pohovory nanečisto umožňují na jedné straně kandidátkám vyzkoušet si, jak se chovat při výběrovém řízení 
a jak mluvit o své trestní minulosti, na druhé straně dostávají zaměstnavatelé možnost posoudit, zda je 
trestní minulost kandidátek v rozporu s jejich pracovní kvalifikací. Kandidátky vedeme k tomu, aby před 
zaměstnavatelem o své trestní minulosti mluvily otevřeně, zaměstnavatelé tuto otevřenost oceňují,“ říká 
pracovní poradkyně Gabriela Hendlová. 
 
Pohovory nanečisto také boří předsudky a zaběhnuté způsoby myšlení o tom, že člověk se záznamem není 
kompetentní pracovat.  
 

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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