
 
 

 

Sociální podnik nabídl práci propuštěným vězňům 

2. února 2015 

Praha - Reintegraci odsouzených se obecně prospěšná společnost CPPP o.p.s. věnuje již 
zhruba pět let. Původní idea přitom byla taková, že CPPP o.p.s. zajistí klientům z řad 
odsouzených kurzy dřevovýroby či kovovýroby a poradenství po propuštění. Samotná 
pracovní místa pak měly poskytnout výrobní firmy zejména ze Středočeského kraje. 
Jenomže praxe byla výrazně složitější – a proto vznikl sociální podnik Pointex Plus s.r.o.  

Sociální podnik Pointex Plus, s.r.o. byl založen roku 2013 jako stavební firma, specializující se 
na drobné stavební práce, komunální služby různého druhu a zahradnické práce. Spolu 
s CPPP, o.p.s. jej založila stavební firma JP Tech, s.r.o., která fungovala jako poskytovatel 
know-how.  

„Založení společnosti Pointex Plus, s.r.o. bylo z naší strany chápáno jako jakási „z nouze 
ctnost“ a zároveň jako experiment, který měl ukázat, jak lze spojovat sociální podnikání 
s reintegračními projekty,“ vysvětluje Jaroslav Kovář z CPPP, o.p.s. 

CPPP, o.p.s. totiž původně vůbec neměla v plánu sociální podnik zakládat. Vycházela přitom 
z předpokladu, že absolventy rekvalifikačních kurzů z řad odsouzených normálně absorbuje 
trh práce, který jak známo trpí slušným nedostatkem pracovníků v některých profesích. 
Právě na tyto profese byli přitom odsouzení rekvalifikováni. 

„Nemohu si pomoci, ale v tomhle bodě cítím neustále mírné rozpaky. Zaměstnavatelé na 
jednu stranu volají po změnách ve školství či liberalizaci emigrační politiky, protože jim chybí 
pracovníci pro některé obory. A když jsme jim tyto pracovníky nabídli, byl zájem zprvu 
poměrně vlažný. A my jsme přitom potřebovali k určitému datu absolventy kurzů zaměstnat,“ 
říká Kovář. 

Řešením se nakonec ukázalo založení sociálního podniku, který klienty reintegračních 
programů zaměstnal a začal pro ně shánět zakázky. A to se ukázalo jako dobrý nápad, 
protože tyto aktivity byly od začátku úspěšné. Pointex Plus, s.r.o. tak mimo jiné zahájil 
spolupráci se společnostmi Technická správa města Žatec, s. r. o., Wastemat s.r.o. či HARGO 
a.s. Zaměstnanci Pointex Plus, s.r.o. tak například čistili koryto řeky Ohře, pracovali na 
recyklaci odpadů či na údržbě městské zeleně v Žatci.   

Pointex Plus s.r.o. byl součástí projektu, realizovaného v rámci Evropského sociálního fondu 
a Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Podnik po celou dobu svého 
fungování zaměstnával 8 klientů z řad bývalých odsouzených, a to průměrně po dobu 8 
měsíců. Celkově se tak v Pointexu Plus s.r.o. vystřídalo 26 zaměstnanců. 

„Pointex Plus, s.r.o. ukázal, jaké postupy jsou při zaměstnávání odsouzených a jejich 
reintegraci do společnosti nejúčinnější. Aktivity CPPP, o.p.s. v oblasti reintegrace 
odsouzených tím samozřejmě nekončí, právě naopak,“ uzavírá Kovář.  
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