
 

  
 

Představení RUBIKON Centra 
 

RUBIKON Centrum (dříve Sdružení pro probaci a mediaci v justici) je nestátní nezisková organizace, která již 21 let 

vytváří programy směřující ke snižování recidivy, čímž šetří prostředky daňových poplatníků a přispívá k bezpečí ve 

společnosti. Její snahou je opětovně začlenit lidi s trestní minulostí do společnosti a zapojit je do běžného způsobu 

života, předcházet prohlubování jejich sociálního vyloučení a pomocí osvěty bořit předsudky a stereotypy ve smýšlení 

majoritní společnosti vůči těmto osobám.  

Za dobu svého působení se RUBIKON Centrum díky komplexitě služeb poskytovaných osobám s trestní minulostí 

etablovalo jako významný realizátor integračních programů.  

Komplexnost služeb je založena na třech pilířích: 

 na programech pro zvýšení zaměstnanosti, 

 na programech pro řešení zadluženosti, 

 na programech ke zvýšení efektivity alternativních trestů,  

a dalších aktivitách pro laickou i odbornou veřejnost: 

 osvěta k prevenci recidivy a společenským tématům, 

 kurzy pro odbornou veřejnost. 

 

(Žadatel není poskytovatelem sociálních služeb dle Zák. o soc. službách č. 108/2006 Sb.) 

 

              

 

Důležité body z historie RUBIKON Centra 

 1994 -  vznik organizace s názvem Sdružení pro probaci a mediaci v justici 

 2001 - prosazení zákona o Probační a mediační službě, což znamená začátek práce s klienty a poskytování 

služeb pro osoby s trestní minulostí 



 

  
 

 2004 - vznik Programů na podporu efektivity alternativních trestů (Romský mentoring, Učební programy – 

mladiství) a Programů na podporu zaměstnanosti (Reintegrační mentoring) 

 2005 - vznik dalších programů na podporu zaměstnanosti ve věznicích - Motivační kurz Získej zaměstnání 

(od roku 2012 kurz realizován také na svobodě), Programy na podporu řešení zadluženosti (od roku 2006 

dluhové poradenství poskytováno i na svobodě) 

 2011 - založení Aliance proti dluhům a získání povolení MPSV ČR ke zprostředkování zaměstnání dle § 

60 odst. 1 písm. a) zákona č. 435/2004 Sb. 

 2012 - zahájení spolupráce se zaměstnavateli v rámci nekomerční pracovní agentury, otevření pobočky 

v Chebu, RUBIKON Centrum také jako zaměstnavatel osob s trestní minulostí  

 2013 - změna názvu organizace na RUBIKON Centrum, který nahrazuje SPJ - Sdružení pro probaci a mediaci 

v justici 

 2015 - založení sociální firmy Rubikon Centrum Servis s.r.o., jejímž většinovým vlastníkem je RUBIKON 

Centrum 

Úspěchy organizace 

RUBIKON Centrum je držitelem ceny "International Community Justice Awards", kterou obdrželo na mezinárodní 

konferenci Probation 2000 v Londýně 27. ledna 2000 z rukou Její královské Výsosti princezny Anny za podporu vzniku 

Probační a mediační služby ČR. 

V roce 2009 RUBIKON Centrum obdrželo na Justičním fóru v Bruselu zvláštní ocenění v 

prestižní soutěži inovativních projektů v oblasti trestní justice Křišťálové váhy spravedlnosti 

(Crystal Scales of Justice Award).                                                                                 

V roce 2013 se RUBIKON Centrum stalo držitelem 1. místa 

Národní ceny kariérového poradenství, každoročně 

pořádaného Centrem  Euroguidance.                                                                          

V loňském roce RUBIKON Centrum získalo Národní cenu 

kariérového poradenství 2015 za Pohovory nanečisto, 

konkrétně za spolupráci mezi jednotlivými aktéry na trhu práce. Pohovory nanečisto vedle zvyšování 

zaměstnatelnosti osob s trestní minulostí také významným způsobem přispívají k osvětě a boření 

předsudků a stereotypů o cílové skupině.  

 



 

  
 

V roce 2015 se RUBIKON Centrum stalo finalistou RegioStars Awards 

za mezinárodní projekt „Pracovní šance pro osoby opouštějící výkon 

trestu odnětí svobody“ (CZ.1.04/5.1.01/77.00267) realizovaný ve 

spolupráci s naším zahraničním partnerem Working Chance.  

A současně získalo zvláštní ocenění poroty Evropské komise pro regionální rozvoj a místní politiku.  

Za 21 let své působnosti pracovníci organizace spolupracovali s více než 20 000 klienty, RUBIKON Centrum se stalo 

také kvalitním a oceňovaným partnerem, a to jak pro orgány státní správy a místní samosprávy (např. Úřad práce ČR, 

Probační a mediační služba ČR, Vězeňská služba ČR), tak pro organizace z neziskového a firemního sektoru. Počet 

spolupracujících firem, resp. zaměstnavatelů se rok od roku zvyšuje. Ve své databázi RUBIKON Centrum spravuje na 

140 spolupracujících zaměstnavatelů, kteří buď zaměstnávají klienty RUBIKON Centra anebo se zapojují do osvětových 

akcí organizace na podporu začleňování osob s trestní minulostí do společnosti.  

 

Služby RUBIKON Centra 

V rámci poskytovaných služeb je kladen důraz na jejich komplexnost, ve které spatřujeme klíč k plnohodnotné integraci 

lidí s trestní minulostí do společnosti. Bez zázemí, sociálních vazeb a stabilního zaměstnání nejsou naši klienti schopni 

plnit své finanční závazky, splácet dluhy a vést běžný život. 

 
První výsledky výzkumu započatého v r. 2016 (realizovaného v rámci dlouhodobé spolupráce s Institutem pro 

kriminologii a sociální prevenci) prokazují, že se osoby s trestní minulostí, kterým žadatel v letech 2013-2014 pomohl 

k udržitelnému uplatnění na trhu práce či v řešení zadluženosti, v drtivé většině případů (cca 95 %) k recidivě neuchylují. 

Procentní míra recidivy po prvním roce po absolvování programu je tedy i díky intervenci žadatele u těchto osob nižší 

min. o 15 % (než je tomu např. u osob bez zaměstnání, podpory v oblasti finanční gramotnosti a bez další podpory při 

řešení náročných životních situací). 

  



 

  
 

PROGRAMY PRO ZVÝŠENÍ ZAMĚSTNANOSTI 

 Pracovní poradenství  

RUBIKON Centrum poskytuje služby pracovního poradenství pro klienty se záznamem v Rejstříku trestů. Klienti získají 

větší přehled o nabídce pracovních příležitostí, konzultují zpracování životopisu a motivačního dopisu, připraví se na 

pracovní pohovor a naučí se před zaměstnavatelem mluvit o své trestní minulosti. Klientům nabízíme odbornou asistenci 

při hledání práce a zprostředkování volných pracovních míst. Součástí činnosti programů je aktivní vyhledávání 

vhodných zaměstnavatelů a spolupráce s nimi.  

 

Komplex pracovní integrace funguje od roku 2012, tyto služby mohli v minulosti využívat klienti na pobočkách v Praze 

(včetně dojezdu klientů z okolí Prahy), v Chebu a ve Středočeském kraji v 

Kutné Hoře a Kolíně. 

V roce 2015 se našich programů k zvýšení zaměstnanosti účastnilo 587 

osob, služby Pracovní agentury RUBIKON využilo 426 osob a 

spolupracovalo s námi 135 zaměstnavatelů. Každý třetí klient Pracovní 

agentury RUBIKON získal zaměstnání (130 osob), 75% si udrželo pracovní 

místo po zkušební době. 

 Reintegrační mentoring – program k sociální stabilizaci 

Cílem služby je pomoc osobám s kriminální minulostí v jejich akutní náročné životní situaci, kdy potřebují rychlou 

sociální stabilizaci a následné napojení na pracovní a dluhové poradenství v RUBIKON Centru. Mentoři jsou vyškolení 

laici, kteří během dlouhodobé spolupráce s klienty představují výraznou psychickou podporu a pomoc zejména pro 

osoby řešící problémy spojené s návratem na svobodu po pobytu ve vězení. Někteří z našich mentorů jsou rekrutováni z 

řad bývalých úspěšných klientů, kteří ve své práci využívají osobní zkušenost s nelehkou životní situací, kterou se jim 

podařilo překonat. Své zkušenosti tak mohou předávat dál nejen samotným klientům, ale také např. jejich rodinám a 

osobám z blízkého okolí. 

 

 

 

 

Reintegrační mentoring je realizován od roku 2004, spolupráci s mentorem mohli využívat klienti v Praze, Středočeském 

a Karlovarském kraji. V roce 2014-2015 spolupracovalo s našimi mentory 130 klientů, nejčastěji klienti od mentorů 

potřebovali psychickou podporu, podporu při opětovném navazování rodinných a sociálních vazeb, podporu při 

komunikaci se svými blízkými a celkově pomoc při řešení sociálních a rodinných vztahů. Další oblastí byla podpora 

„Na tom začátku to dává takový ten pocit, že někoho zajímáte, někam patříte i přes to, že ten cejch tam 
je.“ 

klient RUBIKON Centra  

 
 
 

 



 

  
 

v oblasti doprovodů na úřady a hledání bydlení. V roce 2014 bylo vyškoleno 5 mentorů s kriminální minulostí, kteří 

úspěšně složili mentorské zkoušky a začali spolupracovat s klienty. 

 

 Vězeňské programy 

Ve věznicích realizujeme tři hlavní služby: 

1. Motivační program ZZ (Získej Zaměstnání) – jedná se o skupinový interaktivní 

program, jehož cílem je rozvíjet pozitivní stránky a sociální dovednosti klientů 

potřebné pro úspěšné zvládnutí návratu na svobodu a na trh práce.  

2.  Rekvalifikační kurzy– cílem kurzů je zvyšování a rozvíjení kvalifikace klientů, 

vedoucí ke zvýšení jejich úspěšnosti a konkurence-schopnosti na trhu práce. 

3. Dílny k podpoře pracovních návyků – výukové dílny přímo ve věznicích jsou součástí komplexního programu přípravy 

na propuštění, který RUBIKON Centrum realizuje. 

 

Ve věznicích je dále realizováno dluhové poradenství, kurzy finanční gramotnosti (viz následující kapitola) a besedy 

k přípravě na propuštění, jejichž součástí je kromě praktických informací souvisejících s propuštěním také pomoc 

s obnovou sociálních a rodinných vazeb na svobodě. 

 

Vězeňské programy jsou realizovány od roku 2005.  V roce 2015 probíhala spolupráce RUBIKON Centra s 11ti 

věznicemi a našimi službami ve věznicích prošlo 148 osob. 

 

PROGRAMY K ŘEŠENÍ ZADLUŽENOSTI 

 Dluhové poradenství 

Cílem služby je zvyšování povědomí o problematice předluženosti. Klienti se dozvědí, jak si nenechat dluhy přerůst přes 

hlavu, jak své dluhy zmapovat a jak pracovat s rozpočtem. Získají také informace o rizicích neplnění závazků. Naši 

pracovníci poskytují komplexní pomoc v komunikaci s věřiteli, soudy i exekutorskými úřady, včetně právního 

poradenství. Nedílnou součástí služby je informování o podmínkách oddlužení fyzických osob a následná příprava 

návrhů na oddlužení. 

 

 

 

  

 

“Děkuji všem zaměstnancům RUBIKON Centra, protože bez jejich pomoci bych se zahrabal v papírech a 
vykašlal se na řešení dluhů. Děkuji za jejich snahu a podporu, bez které bych se opět díval přes mříže.“  
 

Pavel K., klient dluhového poradenství  
 



 

  
 

 Kurzy finanční gramotnosti a řešení zadluženosti (Kurz FG) 

Cílem kurzů je informovat klienty o problematice dluhů a jejich vzniku a zvýšit znalosti a dovednosti potřebné pro řešení 

zadluženosti. Lektoři seznámí účastníky se způsoby předcházení zadluženosti, prostředky jejího řešení, mapování 

dluhů, efektivními způsoby komunikace s věřiteli a právním rámcem exekucí.  

 

Programy k řešení zadluženosti realizujeme od roku 2005 ve věznicích, od roku 2006 také na svobodě. Dluhové 

poradenství je poskytováno klientům na pobočkách RUBIKON Centra, dále na střediscích PMS ČR a také ve 

spolupracujících věznicích v rámci tzv. Mobilních dluhových poraden. V roce 2015 jsme měli v dluhovém poradenství 

378 klientů, 76%  klientů z nich mělo přehled o svých závazcích, 57% klientů dodržovalo dohodnutý splátkový kalendář, 

90% klientů v exekuci získalo účinnou podporu pro zvládnutí této situace, u 66% byla příprava návrhu na oddlužení 

úspěšná a 100% podaných návrhů k soudu bylo soudem schváleno. 

 

PROGRAMY K ZVÝŠĚNÍ EFEKTIVITY ALTERNATIVNÍCH TRESTŮ 

 Programy k snížení recidivy mladistvých pachatelů 

Jedná se o kognitivně-behaviorální probační programy pro mladistvé pachatele akreditované ve smyslu ustanovení §17 

zákona č. 218/2003 Sb. Prostřednictvím strukturovaného programu vytváří pro mladistvé pachatele příležitost přemýšlet 

o důsledcích trestného činu pro ně samotné, oběť i společnost a společně s ním označit rizikové situace, které vedly ke 

spáchání trestné činnosti. Program posiluje silné stránky klientů a učí je zvládat rizikové situace v běžném životě bez 

konfliktu se zákonem. Snižuje tak riziko recidivy u mladistvých pachatelů a napomáhá jejich sociální integraci.  

 

V letech 2004 – 20013 realizovalo RUBIKON Centrum přes 70 běhů skupinového Učebního programu – mladiství pro 

více než 500 klientů, s úspěšností absolvování 68 %.  V roce 2013 byl tento program na základě potřeby PMS 

modifikován tak, aby umožňoval individuální práci s klienty s vyšším rizikem recidivy, se zapojením a posílením rodiny 

jako významného zdroje podpory mladistvých pachatelů. Inovovaný program PUNKT rodina (Průšvihy, Už Nedělám, 

Kámo. Tečka.) je aktuálně realizován s celorepublikovou působností, kombinuje individuální a skupinová setkání 

s klienty i s jejich rodinnými příslušníky. K 03/2016 bylo zahájeno 174 běhů, pro 614 účastníků, z toho 112 běhů již bylo 

ukončeno se 74% úspěšností absolvování. Díky úzké spolupráci s PMS měří RUBIKON Centrum dopad programu 

PUNKT rodina na recidivu klientů. Z evaluace vyplývá, že v průběhu 7 měsíců trvání programu nerecidivovalo 99 % 

absolventů; 93 % se nedostalo do konfliktu se zákonem. V období 1 roku po ukončení programu byla dosud zjištěna 

recidiva pouhých 9,6 % (ze 125 absolventů 26 programů recidivovalo 12 absolventů). 

 
 

 



 

  
 

 

 

 

 

 

 

 Romský mentoring  

Tato služba přispívá k vyšší efektivitě a kvalitě výkonu alternativních trestů a opatření u romských klientů PMS a snižuje 

tak riziko recidivy a sociálního vyloučení. Romský mentor je díky své sounáležitosti s romskou komunitou schopen získat 

důvěru klientů, srozumitelně jim vysvětlit povinnosti vyplývající z alternativního trestu a motivovat je k jejich splnění. 

S klienty (a jejich rodinami a sociálním okolím) pracuje v terénu, podporuje je v konkrétních, praktických krocích a 

úkolech, v komunikaci s úřady a institucemi, propojuje klienty s poskytovateli odborných služeb v regionu. 

 

Romský mentoring realizuje RUBIKON Centrum kontinuálně od r. 2004. 

Za tu dobu vyškolilo 132 romských mentorů, kteří spolupracovali s více 

než 2100 klienty 29 středisek PMS v 9 krajích ČR. Průměrná úspěšnost 

služby se v průběhu realizace dlouhodobě pohybuje nad 50 %, 

v posledních 32letech překročila 60 %.  Efektivitu Romského mentoringu 

potvrdil i rozsáhlý průzkum Demografického informačního střediska z r. 

2014.  

 

 
 
 

 
 
 

 
SOCIÁLNÍ FIRMA RUBIKON CENTRUM SERVIS  

Sociální firma RUBIKON Centrum Servis odstartovala svůj první projekt ve spolupráci s městem Úvaly v červnu 

loňského roku. Firma vytváří pracovní příležitosti pro osoby s trestní minulostí s cílem integrovat je nejen na otevřený trh 

práce, ale i do společnosti obecně. Zaměstnanci sociální firmy zajišťují služby obci, příkladně udržují zeleň nebo pečují o 

čistotu a pořádek na veřejných prostranstvích. Tyto programy kromě zaměstnání samotného nabízejí také prvky podpory 

sociální integrace (například dluhové poradenství, rozvoj pracovních kompetencí atd.), klienti sociálního systému se tak 

stávají zaměstnanci a nikoliv pouze pasivními příjemci sociální podpory.   

„S klientem pracuji tak, že se snažím komunikovat nejen s ním, ale i s jeho rodinou. Přijdu klienta navštívit do 
místa, kde si odpracovává OPP, a komunikuju se zaměstnavatelem. A v neposlední řadě se snažím klienta 
motivovat, aby vedl řádný život.“ 

Marek Valda, romský mentor 
                                                                                                                                       

 

„„Ještě stojí za zmínku to, jak do programu vstoupili s rodiči emoce. Jedná se zejména o matky. Většinou 
jsou opravdu zoufalé, unavené a nešťastné. Jejich dítě má často problémy už od dětství. A teď je mu 17 
nebo 18 let a problémy přibývají. Najednou je ve hře dospívání, policie, soudy, právníci, Probační a mediační 
služba. Na mnoha schůzkách už padali opravdu upřímné slzy, několikrát se mi stalo, že mi maminka klienta 
brečela do telefonu, protože ten její syn zase něco provedl. Zase ji zklamal, znova přišla o naději, že se něco 
zlepší. To jsou pak z hlediska lektora náročné momenty, s přesahem do terapie, krizové intervence a dalších 
oblastí.“ 

Jakub Václavů, lektor programu PUNKT rodina 

  
 



 

  
 

 

 

 

 

 

Práce pro obec probíhá především na veřejných prostranstvích, kde se pravidelně potkávají zaměstnanci firmy s 

obyvateli obce, což přispívá k bourání předsudků a stereotypů vůči osobám s trestní minulostí, k jejich zapojování do 

místní komunity a k osvětě tamní veřejnosti.  RUBIKON Centrum Servis měl od svého založení dosud 16 zaměstnanců.   

 

     

 
 
OSVĚTA K PREVENCI RECIDIVY A SPOLEČENSKÝM TÉMATŮM 
 

 Kampaně 

V rámci osvětové činnosti žadatel realizoval několik kampaní a akcí zaměřených na problematiku osob s trestní 

minulostí. Jednou z nich byla osvětová kampaň „Pomozte panu Ježkovi navždy 

z klece ven“ (2013).  

Začátkem roku 2016 se uskutečnila kampaň, jejímž cílem bylo podpořit 

vykonavatelnost alternativních trestů u romských klientů PMS ČR. Kampaň byla 

vedena prostřednictvím romských médií (zejména sociálních sítí a webů), jejím 

základem byl videospot „Alternativní trest je šance, jak zůstat na svobodě“ a leták 

„Nebojte se zeptat!“ šířený ve spolupráci s PMS.  

Na skutečnost, že trestní minulost nemusí být v rozporu s pracovními schopnostmi, 

poukazují spoty a vizuály osvětové kampaně „NEMÁM SVATOZÁŘ. MÁM RÁCI.“, 

která je cílená především na zaměstnavatele. RUBIKON Centrum spustilo kampaň v 

květnu 2016, dosud dosáhla na cca 70 000 uživatelů Facebooku.              

        

                

„Ukázal jsem, že chci a umím dobře pracovat, a moje rodina je na 
mě poprvé v životě pyšná!“  

 
Rudolf, zaměstnanec RUBIKON Centra Servis 

 

„Občané vidí, že zaměstnanci RUBIKON Centrum Servisu nemají ani rohy, ani ocas, že jsou to tzv. 
normální lidé, kteří jsou schopni pracovat, a že díky nim naše město doslova prokouklo.“  
 

Petr Borecký, starosta města Úvaly 
 

 

 



 

  
 

 Další realizované osvětové aktivity:  

Pohovory nanečisto - aktivita s přesahem k propojování jednotlivých aktérů na 

trhu práce, kterou RUBIKON Centrum realizuje od roku 2013. Jedná se o krátké 

simulované pohovory, kde zaměstnavatelé v roli personalistů vedou s kandidáty 

Pracovní agentury RUBIKON cvičné přijímací pohovory. Zaměstnavatelé se zde 

mnohdy prvně potkávají tváří tvář s kandidáty s trestní minulostí, což pomáhá 

bořit předsudky a obavy a vede často zaměstnavatele k motivaci otevřít 

náborovou praxi např. i pro další znevýhodněné skupiny kandidátů. Kandidáti dostávají zpětnou vazbu na svůj projev 

během pohovoru s případnými doporučeními, na čem bude třeba ještě zapracovat. Kandidátům cvičné pohovory 

pomáhají zvyšovat konkurenceschopnost na trhu práce a integrovat se tak zpět do společnosti. Doposud se Pohovorů 

nanečisto účastnilo 90 zaměstnavatelů z 60ti firem (z toho více než 70 % z Prahy) a  80 kandidátů Pracovní agentury 

RUBIKON. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diskusní snídaně – od roku 2015 pořádá RUBIKON Centrum diskuse zaměřené na problematiku zaměstnávání osob 

s trestní minulostí. Snídaní se účastní zástupci z řad zaměstnavatelů a státní správy (zejm. pracovníci Probační a 

mediační služby, Vězeňské služby, Úřadu práce, sociální kurátoři 

z městských částí apod.), kteří společně sdílejí dobrou praxi, diskutují téma 

zaměstnávání a náborovou praxi osob s trestní minulostí, aktuální priority a 

plánované kroky v této oblasti a dále možnosti, jak jinak lze podpořit téma 

zaměstnávání osob s trestní minulostí. Snídaní se dosud během 4 setkání 

zúčastnilo 47 zaměstnavatelů a 15 zástupců státní správy především z Prahy 

a blízkého okolí. 

 

 

„Nikdy předtím jsem na pracovním pohovoru nebyl a tato zkušenost mě velmi uklidnila a 
dodala mi sebevědomí.“  

Kandidát Pracovní agentury RUBIKON                                                                                                                                     
 

„Uvědomil jsem si, že jsem měl předsudky. Myslel jsem si, že když se dostanete na druhou 
stranu zákona, jste zlý, škaredý, hloupý. Tyto názory jsem si nyní smazal a odcházím s tím, že 
jsou to úplně normální lidi …“ 

Radek Hovorka, finanční ředitel IBM ČR 
 



 

  
 

Satirický karneval v rámci Sametového  posvícení - RUBIKON Centrum se 17. 11. 2014 účastnilo satirického 

průvodu masek, který se konal pod záštitou iniciativy FÓR_UM v rámci oslav výročí Sametové revoluce. Do průvodu se 

zapojilo 15 občanských iniciativ, které prostřednictvím nápaditých masek upozorňovaly na aktuální palčivá témata a 

kauzy. RUBIKON Centrum ztvárnilo téma problematiky osob s trestní 

minulostí - poukazovalo na existenci osob s trestní minulostí, které jsou 

díky záznamu v Rejstříku trestů znevýhodňovány na trhu práce. Cílem 

účasti v satirickém průvodu bylo přispět k ochraně práv osob s trestní 

minulostí a k  informovanosti laické i odborné veřejnosti o této 

problematice. RUBIKON Centrum bylo v průvodu nejpočetnější klikou v 

počtu 33 masek a celkem  během průvodu rozdalo 1000 pamfletů s 

informacemi k danému tématu. 

 

Yellow Ribbon Run - RUBIKON Centrum se stalo s dalšími partnery spolupořadatelem akce Yellow Ribbon Run (YRR) 

nebo-li běhu se žlutou stužkou s mottem „Uteč předsudkům!“, který se uskutečnil v rámci Pražského Volkswagen 

maratonu 8. 5. 2016. Běh se žlutou stužkou byl věnován problematice zaměstnávání osob s trestní minulostí a s ní 

souvisejícím hendikepem v podobě záznamu v Rejstříku trestů. Samotný běh, kdy ve štafetě běželi zástupci vězeňské 

služby, probační pracovníci, zaměstnavatelé a současní i bývalí odsouzení, byl doplněn doprovodnými akcemi (např. 

v únoru a dubnu 2016 proběhly společné tréninky běžců za hojné účasti médií, na kterých byla představena 

problematika osob po výkonu trestu). Počátkem května RUBIKON Centrum realizovalo stánek s názvem YRR 

propagující téma zaměstnanosti lidí po VTOS v INCHEBA aréně na Pražském výstavišti, kde současně probíhal 

sportovní veletrh. Všichni běžci registrovaní na Pražský maraton si sem přicházeli vyzvednout svá startovní čísla (cca 

14 500 běžců a cca 45 000 návštěvníků veletrhu). Výsledkem této aktivity spolu s propojením kampaně „Nemám 

svatozář. Mám práci.“ byla vysoká propagace a medializace problematiky osob s trestní minulostí.  

 

      
 

Šachy v ulicích – projekt podporující setkávání lidí na veřejných prostranstvích, do kterého bylo v roce 2014 zapojeno 

cca 40 měst. RUBIKON Centrum zprostředkovalo výrobu šachových figurek, o kterou se postarali vězni v rámci 

pravidelných dílen ve věznici v Horním Slavkově, se kterou pravidelně a dlouhodobě spolupracuje.  



 

  
 

 

Projekt Criminal Bastard - nově vznikající módní značka, která prezentuje motivy s kriminální tématikou a vytváří 

kolekce oblečení znázorňující silné osobní příběhy lidí, kteří jsou buď ve výkonu trestu, nebo mají kriminální minulost. 

Zájemci z řad odsouzených ve věznici Vinařice sami navrhují grafické motivy, v plánu do budoucna je dále módu ve 

věznici přímo šít či kolekci v prostředí věznice fotit. Cílem projektu, kterého je RUBIKON Centrum součástí, je kromě 

podpory zaměstnávání osob ve výkonu trestu a zvýšení jejich uplatnitelnosti na trhu práce po propuštění, také 

zviditelnění problematiky lidí s trestní minulostí, zejména jejich začlenění do společnosti a běžného života a také bourání 

předsudků a stereotypů v smýšlení vůči této skupině osob ze strany veřejnosti.  

 

Dále byla žadatelem v oblasti osvěty a vzdělávání zaměstnavatelů vyvinuta spolupráce s jedním z nejvýznamnějších 

leadrů na poli trhu práce a vzdělávání – se společností LMC, dále s platformami podporující společenskou 

odpovědnost firem a nediskriminující firemní postupy: Byznys pro společnost, Business Leaders Forum.  

 

 
KURZY PRO ODBORNOU VEŘEJNOST  
 

 Kurzy pro odbornou veřejnost 

RUBIKON Centrum má dlouholeté zkušenosti s osvětovou a lektorskou činností na poli vzdělávání odborníků v oblasti 

dluhového problematiky a komunikačních dovedností. Od roku 2011 realizuje otevřené akreditované kurzy řešení 

finanční situace předlužených osob pro oborníky ze státní sféry či pro zaměstnance firem v privátním sektoru. 

Nabídky těchto vzdělávacích služeb již využila např. města Příbram, Jeseník, Kyjov či Rotava, dále Probační a mediační 

služba České republiky nebo neziskové organizace ROZKOŠ bez RIZIKA, ROMODROM o. s., FOKUS Vysočina atd. 

 
 
 
 
 
 
 

 „Tento kurz považuji za jeden z nejužitečnějších, které jsem v rámci své profese absolvovala. Obě lektory 
byly naprosto úžasné, o tématu hovoří s přehledem a jsou znát jejich hluboké znalosti problematiky a 
zkušenosti z praxe.“  

Bc. Kamila Kuchařová, Město Lysá nad Labem, účastnice kurzu 

 
 


