Co udělal „špatně“ rozeslaný formulář
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Česká Lípa – Ne každá chyba může mít nutně negativní důsledky a někdy to bývá dokonce
naopak. Přesvědčili se o tom pracovníci sociálního podniku Terapoint, který pomáhá
propuštěným vězňům s návratem do života. Jeden zdánlivě špatně odeslaný mail totiž
způsobil, že věci konečně fungují tak, jak mají.
Ale i k té „chybě“ vedla dlouhá cesta. Samotný vznik společnosti Terapoint totiž rozhodně
nebyl výsledkem nějakého koncepčního plánování, ale spíše improvizací.
„Prvotní nápad byl zdánlivě vynikající – odsouzení dostanou po propuštění druhou šanci a
zaměstnavatelé kvalifikované pracovníky pro dělnické profese, po kterých volali tehdy a
volají i dnes. Jenže se ukázalo, že o lidi se záznamem v trestním rejstříku není navzdory
mzdovému příspěvku MPSV i absolvovanému rekvalifikačnímu kurzu zájem. Osloveny byly
stovky firem, ale odezva byla minimální. Čas rychle utíkal a reálně hrozilo, že se frekventanti
kurzů ocitnou po propuštění bez práce,“ říká Mgr. Ivana Janatová, pracovník pro praktickou
reintegraci.
A tak neziskové organizaci CPPP, která reintegrační kurzy provozovala, nezbylo než
s podporou EU založit vlastní sociální podniky – Pointex Plus a právě Terapoint. Jenže ani to
nebylo bez problémů. Začátky Terapointu byly složité, o práci v komunálních službách neměli
zájem zase mnozí propuštění a podnik trpěl také vysokou, až 90% fluktuací. Bylo tedy nutné
zahájit spolupráci s Úřady práce.
„I ta byla ze začátku komplikovaná. Úřady jsou v mnoha ohledech konzervativní a tak
příslušný Úřad práce nabídka volných pracovních míst pro dříve trestané nijak nezaujala.
Prostě ji přiřadili k ostatním. To však trvalo do doby, než se nám podařilo omylem rozeslat
vyplněný formulář více příjemcům. A od té doby se to rychle rozjelo,“ vzpomíná Ivana
Janatová.
Práce v Terapointu tak přestala být omezená na Liberecký region a přicestovali za ní zájemci
například z Karlovarska. Terapoint má tak po dlouhé době nejen naplněný stav, ale na práci
v něm čeká ještě šest dalších uchazečů. Na všechny zaměstnance přitom dostává mzdový
příspěvek a pro „přespolní“ je připravena ubytovna.
Více informací
Lukáš Janata
PR
Ctiborova 3091
272 01 Kladno
tel: +420 608 813 192
mail: media@cppp.cz
www.cppp.cz

1

