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Reintegrace pokračuje na Pankráci 

17. února 2015 

Praha – I letos pokračuje projekt reintegrace osob, opouštějících výkon trestu. Po několika 
českých a moravských věznicích tentokrát proběhne ve Vazební věznici Praha-Pankrác. 
Celkem 20 odsouzených by mělo do října letošního roku projít kurzy kovovýroby, nebo 
projít školením na obsluhu křovinořezu. Součástí projektu je i motivační poradenství a 
následná reintegrační péče. Projekt je financován z Operačního programu Praha -  
Adaptabilita a z Evropského sociálního fondu.  

„V oblasti reintegrace máme již bohaté zkušenosti. Zabýváme se jí od roku 2009 a dosud jsme 
působili v čtyřech věznicích po celé České republice. Nyní budeme realizovat reintegrační 
projekt přímo v Hlavním městě Praze, kde jak doufám zúročíme zatím nabyté zkušenosti,“ 
vysvětluje Jaroslav Kovář z CPPP o.p.s., která je jedním z partnerů projektu. 

Již od začátku roku probíhaly ve věznici pohovory s odsouzenými, jejichž účelem byl 
předvýběr možných frekventantů kurzu. Nyní probíhají poslední kroky k sestavení 
realizačního týmu ve věznici a na začátku března by měl být zahájen první běh kurzů. 

„Jako největší problém se při proběhlých reintegračních projektech ukázal nedostatek 
pracovních míst pro frekventanty kurzů. Poptávka po nich nebyla ze strany zaměstnavatelů 
taková, jakou jsme očekávali a situaci jsme museli řešit založením vlastních sociálních 
podniků. Nyní jsme proto poněkud snížili počet odsouzených, kteří se kurzů zúčastní, a 
zintenzivnili jsme jednání s potencionálními zaměstnavateli. Ty chceme nalákat hlavně na 
možnost mzdového příspěvku ze zdrojů EU,“ vysvětluje Kovář. 

Z celkového počtu cca 800 osob, které jsou nyní ve Vazební věznici Praha-Pankrác umístěny, 
přichází v úvahu pro účast v projektu asi 40 osob, které budou propuštěny v průběhu 
realizace, a tak mají šanci projít celým programem. Vzhledem ke kapacitním možnostem 
projektu je možné podpořit 20 osob, přičemž se počítá s tím, že nové pracovní místo získá 
okolo 10 odsouzených.  
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