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ÚP ČR pomáhá lidem se záznamem
v trestním rejstříku
Umožnit lidem s trestní minulostí návrat na trh práce, předvýběr
vhodných pracovních míst u konkrétních zaměstnavatelů, poradenství či
finanční podporu – to vše nabídne Úřad práce ČR na Kutnohorsku a Kolínsku
v rámci RUBIKON centra, které dnes zahajuje svůj provoz v prostorách
Kontaktního pracoviště ÚP ČR v Kutné hoře.
Návrat lidí, kteří mají záznam v rejstříku trestů do běžného života,
nebývá vždy jednoduchý. Stejně jako jejich snaha získat práci. Zaměstnavatelé
se často obávají takového člověka přijmout a ten se pak dostává do
začarovaného kruhu. Protože nemá práci, nemá ani příjem a potřebuje peníze.
Výsledkem pak může být další trestná činnost.
Klienti s trestní minulostí jsou skupinou uchazečů, kteří jsou ohroženi
dlouhodobou nezaměstnaností. Právě proto se i jim snaží Úřad práce ČR ve
zvýšení míře pomoci v návratu na trh práce. Důkazem je otevření RUBIKON
centra v Kutné Hoře, a to přímo v prostorách Informačního a poradenského
centra tamního kontaktního pracoviště.
„Podstatou vzájemné spolupráce s nestátní neziskovou organizací
RUBIKON centrum bude zvýšená péče o tyto klienty,“ říká ředitel Kontaktního
pracoviště ÚP ČR v Kutné Hoře Václav Kaše a dodává: „Naším úkolem bude
především vytipování vhodných uchazečů a zájemců o zaměstnání a následné
oslovení zaměstnavatelů s nabídkou spolupráce a finanční podpory v případě,
že takového člověka zaměstnají.“
V rámci podpory půjde především o příspěvky na zřízení a provoz
společensky účelných pracovních míst a veřejně prospěšných prací, na které
konkrétní firma přijme klienta s trestní minulostí. Zpravidla se jedná o dobu půl
až jednoho roku a měsíčně může takový zaměstnavatel dostat až 15 tisíc Kč. ÚP
ČR navíc bude připraven pomoci firmám s veškerou administrativou, která je
s přiznáním a vyplacením tohoto příspěvku spojená.
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Zvýšené péče a poradenství se dostane i samotným uchazečům.
„Počítáme s tím, že jim například nabídneme některé z široké nabídky
rekvalifikačních kurzů, vysvětlíme jim, jaké jsou jejich možnosti uplatnění na
trhu práce, a podáme jim informace z oblasti nepojistných dávek. I tito lidé
mají právo na druhou šanci,“ uzavírá Václav Kaše.
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