
 

 
 
 
Rekvalifikace odsouzených se rozšiřuje. V Horním 
Slavkově začnou s kovovýrobou 
Horní Slavkov (24.10.2011) První běh rekvalifikačního kurzu kovovýroby ve 
věznici v Příbrami završily před několika měsíci úspěšné závěrečné zkoušky, 
ale pracovníci Centra podpory podnikání Praha neusnuli na vavřínech. Nyní se 
projekt rekvalifikace odsouzených rozšiřuje i do věznice v Horním Slavkově a 
dalších nápravných zařízení. Na projektu se kromě Centra podpory podnikání 
Praha o.s. a věznice Horní Slavkov podílí Hospodářská komora Hlavního města 
Prahy a je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu 
Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. 
 
„Realizace projektu v příbramské věznici ukázala, že jde o dobrou cestu jak 
k reintegraci vězňů, tak k návratu nyní nedostatkových profesí na trh práce. V Horním 
Slavkově proto zahajujeme kurz kovovýroby, což je obor, který trpí akutním 
nedostatkem pracovních sil. V  Novém Sedle jsou navíc kurzy kovovýroby teprve 
v přípravném stadiu,“ říká Mgr. Ivana Janatová, odborný pracovník projektu 
reintegrace vězňů. 
 
„Naše věznice disponuje zkušeným týmem odborných pracovníků a zavedenou 
dílnou, které jí výuku kovovýroby umožňují. Velice podstatné je také navázání 
spolupráce s odborným garantem projektu SOŠ Horní Slavkov, jmenovitě ředitelem 
Ing Čavojským a panem Rutem, zástupcem ředitele.“ vysvětluje pedagog a 
koordinátor projektu Bc. Jakub Resch. 
 
Při reintegraci vězňů pak mohou pracovníci CPPP o.s. zúročit téměř roční zkušenosti 
z věznice v Příbrami. I zde tak budou v rámci projektu například osloveni 
potencionální zaměstnavatelé a připravuje se právní poradenství pro účastníky kurzu 
poté, co budou propuštěni. Zároveň zaměstnavatelé ve spolupráci s Hospodářskou 
komorou připraví některým odsouzeným pracovní místa.  
 
„Naší snahou je, aby zaměstnavatelé měli minimalizována rizika, spojená s přijetím 
takového pracovníka. Zaměstnavatelům proto nabízíme mzdové příspěvky, které 
pomohou stabilizovat takto obsazené pracovní místo,“ dodává Janatová. 
 
Projekt se týká 60 osob, přičemž se předpokládá, že většina z nich kurz dokončí a 
rekvalifikaci získá. Okolo třiceti hornoslavkovských odsouzených by pak mělo hned 
po propuštění najít pracovní místo a odstartovat tak nový život.  
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