Sociální firma "Rubikon Centrum Servis" a město Úvaly se inspirují v zahraničí a ve vzájemné spolupráci zavádí
"švýcarský model programů sociální integrace".
Jednatelé sociální firmy Rubikon Centrum Servis a radní města Úvaly se 28.7.2015 sešli se zástupci švýcarského
kantonu Curych, aby načerpali nové zkušenosti s reintegrací sociálně ohrožených a dlouhodobě nezaměstnaných
osob. Řada českých měst a obcí řeší otázku vysoké nezaměstnanosti sociálně znevýhodněných občanů a s ní spojená
další rizika, jako je růst zadluženosti, kriminální chování, bezdomovectví aj. Jednou ze zemí, kde se daří těmto
problémům čelit, je Švýcarsko. Tamní města provozují řadu programů, které pro zmíněné občany vytvářejí pracovní
příležitosti s cílem jejich návratu na otevřený trh práce a potažmo do společnosti. Programy jsou často provázány s
prvky podpory sociální integrace (např. dluhové poradenství, rozvíjení pracovních kompetencí a návyků aj.) a jejich
prostřednictvím jsou zároveň zajišťovány služby pro obec, jako je např. údržba zeleně a úklid veřejných prostor.
Města velmi úzce spolupracují s firmami, které tyto obslužné práce provádějí. Zaměstnanci do takových firem jsou
rekrutováni z řad dlouhodobě nezaměstnaných, kterým jsou vypláceny sociální dávky. Klienti sociálního systému se
tak stávají i zaměstnanci nikoliv pouze pasivními příjemci sociální podpory. „Sociální politika Švýcarska je postavena
na principu subsidiarity“, uvedl Peter Gründler, představitel Spolku pro rozvoj probační služby ve východní Evropě,
který švýcarský systém podpory integrace přijel sdílet k nám do Úval. „To znamená, že pokud zjistíme, že klient může
pracovat, je jeho povinností se co nejvíce podílet na svém pracovním uplatnění“, dále pokračuje Gründler. Práce je
zde vnímána jako klíčový prvek celého procesu sociálního začleňování.
„Náš model spolupráce je založený na úzkém propojení veřejného politického zájmu, vysoce odborného, prakticky
orientovaného způsobu práce s klienty a silném akcentu na význam role práce ve společnosti“, dodal k tomu
Manfred Flühmann, vedoucí integračního programu města Winterthur. Modelem švýcarských měst a obcí
vytvářejících programy pracovní integrace se nechaly inspirovat také Úvaly, které ve spolupráci se sociální firmou
Rubikon Centrum Servis v červnu 2015 nastartovaly projekt „Čistíme Úvaly a pomáháme překročit minulost“. Cílem
projektu je zaměstnávání lidí dlouhodobě bez práce, mimo jiné i se záznamem v Rejstříku trestů. „Právě tito lidé patří
díky požadavku trestní bezúhonnosti většiny firem mezi nejohroženější sociálním vyloučením a dlouhodobou
nezaměstnaností“, zmínila Dagmar Doubravová, jednatelka sociální firmy Rubikon Centrum Servis a ředitelka
neziskové organizace RUBIKON Centrum, které sociální firmu Rubikon Centrum Servis založilo.
Město Úvaly si je vědomo, že nezastupitelnou rolí města ve společnosti je i sociální odpovědnost“, řekl starosta
města Petr Borecký a pokračuje: „právě proto jsme zahájili spolupráci s Rubikon Centrum Servisem, který ve
spolupráci (nejen) s námi dává těmto lidem druhou šanci.“ Jak koneckonců deklaruje jeden ze zaměstnanců sociální
firmy: „Ukázal jsem, že chci a umím dobře pracovat a moje rodina je na mě poprvé v životě pyšná!"
„Máme nesmírnou radost, když můžeme našim klientům takto smysluplně pomáhat s jejich návratem do společnosti.
Už tři roky je zaměstnáváme na tréninkových místech také v naší neziskové organizaci RUBIKON Centrum a díky
komplexnímu dluhovému a pracovnímu poradenství se nám daří většinu z nich vracet do života bez recidivy“,
komentuje Dagmar Doubravová, a dodává, že „pomáháme-li druhým, pomáháme tím i sami sobě.
V oblasti boje proti recidivě to platí dvojnásob.“ Přidanou hodnotou navíc je, že programy sociální integrace
zaváděné nyní v Úvalech přinášejí své výhody všem zúčastněným – klientům v podobě šance na zaměstnání a
opětovné začlenění do společnosti, sociální firmě zakázku a „Úvalům a jeho občanům čistší a uklizenější město a
zaměstnancům lokální VPS vítanou pomoc při jejich práci“, řekl Petr Borecký.
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