
Informace,
které lidem s trestní minulostí pomohou zvýšit 
šanci najít nové zaměstnání

Úřad práce České republiky, 
Krajská pobočka v Ostravě
A 30. dubna 3130/2c, 2d, 
 Ostrava-Moravská Ostrava
T 844 844 803 (Call centrum ÚP ČR)

Střední škola stavební a dřevozpracující, 
Ostrava
rekvalifikační kurzy a osvědčení o kvalifikaci
A U Studia 33, Ostrava-Zábřeh
T 597 494 105, 739 345 767
E studijni@soustav-ostrava.cz

RUBIKON Centrum, z.ú.
nekomerční pracovní agentura 
a komplexní poradenství osobám s trestní minulostí
A U Tiskárny 3, Ostrava-Přívoz
T 778 749 778
E ostrava@rubikoncentrum.cz

Nová šance, z.s.
ubytování a pracovní rehabilitace pro muže 
po návratu z výkonu trestu
A Šilheřovice 453, Ostrava-Koblov
T 731 265 982
E nova.sance@koblov.cz

Na 
koho se 
obrátit:
Projekt Ostrava – Informační materiály pro cílovou skupinu Pachatelé, ID 314D083009086, 
je financován ze státního rozpočtu a z rozpočtu statutárního města Ostravy.



Pracovní diagnostika (Úřad práce ČR) – zjištění vlastností 
a schopností uchazeče o zaměstnání a doporučení vhodných 
pracovních pozic, rekvalifikačních nebo jiných kurzů. 
Probíhá formou testu a rozhovoru, klient dostává písemnou zprávu, 
kterou může uplatnit při hledání zaměstnání.

Kariérní poradenství (RUBIKON Centrum, Úřad práce ČR) – 
hledání dalšího pracovního nasměrování klienta. Pomoc se sestavením 
profesního životopisu, motivačního dopisu. Probíhá formou individuál-
ních schůzek/rozhovoru.

Pohovory „na nečisto“ (RUBIKON Centrum, Úřad práce ČR) – 
možnost vyzkoušet si, jak to chodí u pracovního pohovoru. Klient má 
možnost zjistit, co dělal dobře, v čem se může zlepšit, co je u poho- 
voru vhodné a co ne, jak hovořit o trestní minulosti, jak zmenšit své 
obavy z pracovního pohovoru. RUBIKON centrum nabízí pohovor 
„na nečisto“ se skutečnými personalisty spolupracujících firem.

Další podpora a poradenství (RUBIKON Centrum, Úřad práce 
ČR) – poradenství zaměřené na oblasti života mimo hledání práce. 
ÚP ČR nabízí setkání s psychologem s doporučením návazných služeb. 
RUBIKON Centrum nabízí pomoc s řešením dluhů, včetně insolvence, 
pomoc s hledáním bydlení, v komunikaci s úřady a dalšími institucemi.

Jak zvýšit své 
šance získat novou 
nebo lepší práci?



Cílem projektů je pomoct lidem, kteří se potýkají s různými 
překážkami na trhu práce, najít vhodné zaměstnání.

Účastník projektů může využít skupinové poradenství, pracovní 
diagnostiku, přípravu na výběrové řízení, rekvalifikaci, pracovní 
rehabilitaci a za určitých podmínek získat i finanční příspěvek 
na mzdu u nového zaměstnavatele.

Příležitost dělá zaměstnance: pro uchazeče nebo zájemce 
o zaměstnání ohrožené sociálním vyloučením, dlouhodobě 
nezaměstnané.

Jdi dál! 50+ MSK: pro uchazeče nebo zájemce o zaměstnání 
ve věku nad 50 let.

Záruky pro mladé v MSK: pro uchazeče nebo zájemce 
o zaměstnání do 29 let bez praxe nebo s nedostatečnou praxí.

Rodina i práce v MSK: zejména pro uchazeče a zájemce 
o zaměstnání pečující o dítě do 15 let.

Více informací najdete na 
https://www.uradprace.cz/web/cz/projekty-v-realizaci-13

Projekty 
Úřadu práce 
ČR
na podporu 
zaměstnanosti 
v Moravskoslezském 
kraji



Rekvalifikační kurz umožňuje naučit se základy nové profese 
a získat oprávnění tuto profesi vykonávat. Úřad práce ČR buď kurzy sám 
organizuje a nabízí uchazečům nebo zájemcům o zaměstnání zdarma, 
nebo uchazeči může zaplatit vhodný kurz, který si vybral jinde. 
Některé kurzy jsou spojené s příslibem zaměstnání, u některých úřad 
proplatí například náklady na dojíždění, ubytování nebo zdravotní 
prohlídku. Odborní pracovníci doporučí klientovi vhodný kurz podle 
jeho vzdělání a zdravotního stavu.

Osvědčení o kvalifikaci nebo výuční list bez nutnosti delšího 
studia oboru může získat ten, kdo je zkušený v nějaké profesi, ale není 
v ní vyučený. Stačí vykonat odbornou zkoušku, která prokáže, že daný 
člověk profesi prakticky i teoreticky opravdu umí. Po úspěšném vykonání 
zkoušky získá osvědčení nebo i výuční list a může v této profesi třeba 
i podnikat. Informace získáte na SŠ stavební a dřevozpracující, Ostrava.

Za přípravu a zkoušky se platí. Tyto náklady může proplatit i Úřad práce 
ČR, stejně jako u rekvalifikačního kurzu.

Rekvalifikaci a kvalifikační kurzy nabízí v rámci svých projektů také 
RUBIKON Centrum.

Rekvalifikace 
a osvědčení 
o kvalifikaci
2 způsoby, 
jak zvýšit svou 
šanci změnit 
profesi a najít 
nové zaměstnání


