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Vězňům, zapojeným do reintegračních programů, začíná zkouškové 

období. Absolventům vzroste šance na získání práce 

 
Nové Sedlo, Horní Slavkov - Komplexní reintegrační programy na západě republiky, 

připravované občanským sdružením Centrum podpory podnikání Praha (CPPP) vždy 

ve spolupráci s konkrétním nápravným zařízením, mají za sebou poslední běhy 

rekvalifikačních kurzů kovovýroby. Na konci března pracovníci sdružení zorganizovali 

ve věznicích v Novém Sedle a v Horním Slavkově workshopy pro zaměstnavatele a 

partnery, aby se sami přesvědčili o smysluplnosti projektu. 

 

Rekvalifikační kurzy kovovýroby jsou podstatnou součástí komplexních reintegračních 

programů. Vedle psychosociální podpory odsouzených cílí především na lepší připravenost 

účastníků na zaměstnání za branami věznic. Klienti obdrží po úspěšném složení zkoušek na 

konci kurzu certifikát o jeho absolvování, což by jim mohlo výrazně pomoci při získávání 

zaměstnání. Mediátor projektu Ivana Janatová z CPPP však zdůraznila, že „sdružení 

úspěšným klientům zaměstnání zajistí vždy samo. Je pak na klientech samotných, jak 

s takovou příležitostí naloží. Certifikát jim slouží spíše do budoucna jako doklad o nově 

nabyté kvalifikaci“.  

 

Workshopu na téma „Pracovní nabídky a trh práce“ se vedle zástupců CPPP, zaměstnavatelů 

a partnerů projektu (jmenovitě z Hospodářské komory hl. města Prahy z Ministerstva 

spravedlnosti) zúčastnili také delegáti z vedení věznic. Že jsou rekvalifikační kurzy pro 

odsouzené takřka nezbytné při hledání legálního zaměstnání, potvrdil i zástupce ředitele 

Věznice v Novém Sedle Robert Frýdecký: „Odsouzení nejsou schopni bez praktických 

znalostí sehnat pracovní místo. Obzvláště dnešní podnikatelé přijmou pouze někoho se 

zkušenostmi a konkrétními dovednostmi“. Poptávka po kurzu z řad odsouzených je proto 

velká. Bohužel to samé se nadá říci i o potencionálních zaměstnavatelích, které nepřesvědčí 

ani menší nástupní plat klientů, ani mzdové příspěvky nabízené CPPP v prvních třech 

měsících zaměstnání klienta. „Tito lidé se mohou někdy snažit sebevíce polepšit, ale jsou 

zkrátka stigmatizovaní svojí minulostí a společnost nad nimi láme rychle hůl“, vysvětlil 

vychovatel věznice Horní Slavkov Jakub Resch. „Když potom ale přeci jen bývalému 



                    
 

odsouzenému šanci dají, jsou překvapeni jeho výkoností a zručností. Tyto osoby, které prošli 

programem, mají totiž opravdovou touhu svůj životní přístup změnit“, uzavírá Resch. 

 

V Novém Sedle již závěrečné zkoušky proběhly, v Horním Slavkově ještě na klienty čekají. 

Jestli jim získané certifikáty skutečně v budoucnu pomohou, musí dokázat především sami. 

 

Projekty jsou realizovány za finanční podpory z Evropského sociálního fondu a z rozpočtu 

státního Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost. 
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Zástupci CPPP, Zaměstnavatelů, Hospodářské komory hl.m. Prahy a Ministerstva 

spravedlnosti na návštěvě kovodílny ve Věznici Horní Slavkov 

 

 

 

 

 

 

 



                    
 

 

Více informací najdete na: www.cppp.cz 

Nebo nás kontaktujte na: 

Regionální a projektová kancelář Kladno 
Ctiborova 3091 

272 01 Kladno 

tel: +420 312 610 103 

mail: bartos@cppp.cz 

www.cppp.cz 
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