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Walda Gang se stal patronem projektu První dny na svobodě 

7. října 2014 

Praha – Pořádnou oporu získal projekt dárcovské SMS „První dny na svobodě“, 
provozovaný neziskovou organizací CPPP o.p.s. Patronem projektu, který pomáhá dostat 
druhou šanci bývalým vězňům, kteří se ze dne na den sice ocitli na svobodě, se totiž stala 
populární skupina Walda Gang. 

„Nikdo a nikdy neví, co se může stát v příštích chvílích a kam ho životní osud může dostat. 
A když pak v případě maléru se najde ruka, která je ochotná tě z něho vytáhnout, máš šanci 
se zvednout, narovnat a jít dál cestou života,“ říká zpěvák Walda Gangu Vláďa Šafránek. 

„Projekt reintegrace bereme od začátku do konce – poskytujeme kurzy již v nápravném 
zařízení, poskytujeme poradenství po propuštění a provozujeme i dva sociální podniky. 
Bez peněz to ovšem nejde, a tak jsme rádi, že Walda Gang náš projekt podpořil – a jsme rádi 
za všechny dárcovské SMS,“ říká Jaroslav Kovář z CPPP. 

A jak na to? Je to jednoduché. Stačí jen odeslat SMS ve tvaru: 
DMS PRVNIDNY na číslo 87 777 

O projektu 

Centrum podpory podnikání Praha pomáhá propuštěným osobám z věznic z celé ČR najít 
zaměstnání a začlenit se do společnosti. Přispívá tak ke snižování kriminality a recidivy v ČR. 
Pro propuštěné čeká vždy garantovaná pracovní pozice. První dny na svobodě však bývají pro 
tyto osoby nejtěžší - z věznice vyjdou bez peněz a bez zajištěného ubytování. Často tak 
během několika dnů sejdou ze správné cesty a vrátí se ke kriminální činnosti, jelikož jim 
mnohdy nic jiného nezbývá. Přispějte nám na jejich stravu a ubytování a usnadněte jim tak 
přechod do normálního života. Pomůžete tak nejen jim, ale celé společnosti. 

Centrum podpory podnikání Praha o.p.s. 

Centrum podpory podnikání Praha o.p.s. vzniklo s cílem podporovat podnikatelskou 
gramotnost u těch skupin lidí, které se nemají šanci sami dostat zpět na trh práce po těžkém 
životním období vlastními silami. Ať už se jedná o rodiče po rodičovské dovolené, matky po 
mateřské dovolené, zdravotně indisponované, nebo bývalé vězně. Ti všichni potřebují pomoc 
při hledání zaměstnání nebo při startu vlastního podnikání. 
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