
 
 

Centrum podpory podnikání Praha připravuje vězně z Heřmanic na zaměstnání hlavně 

vzděláváním  

8. 1. 2014 

Kladno, Heřmanice – Propuštění vězni mají menší možnost sehnat si zaměstnání než 

ostatní z několika důvodů: záznam v trestním rejstříku, nízké vzdělání a společenské 

stigma, které si nesou z nápravného zařízení do civilního života. První překážku jim už 

z cesty nikdo neodstraní, avšak řadu dalších problémů těmto lidem pomáhá vyřešit 

nezisková organizace Centrum podpory podnikání Praha, o.p.s.. Organizace spolupracuje 

také s ostravskou věznicí v Heřmanicích, kde její klienti dokončili několik vzdělávacích 

kurzů a zvýšili tak svoje šance na získání zaměstnání. A také se zajištěním pracovní pozice 

jim Centrum pomůže. 

Následující výčet ukončených kurzů na sklonku roku 2013 dává těmto lidem naději, že se na 

trhu práce prosadí. Na konci srpna 4 klienti úspěšně zakončili certifikovaný kurz na ovládání 

vysokozdvižného vozíku, před Vánocemi dalších 28 úspěšně zakončilo kurz kovovýroby a 11 

absolvovalo, také úspěšně, test ECDL, tedy test znalostí základních počítačových programů. 

Tato široká paleta dovednostní je ideálním základem pro získání nového zaměstnání po 

propuštění z věznice. „Snažíme se našim klientům předat co nejširší okruh dovedností, aby 

měli větší šance získat po propuštění zaměstnání. Vedle těchto kurzů probíhají ještě kurzy 

sváření“, vysvětlil projektový manažer reintegračního programu v Heřmanicích, Jaroslav 

Kovář. 

Kurzy jsou zakončeny pro úspěšné absolventy certifikátem, který posvěcuje vedle 

Hospodářské komory Hl.m. Prahy (neformální partner projektu) také Vítkovická střední 

průmyslová škola a gymnázium. „Byl jsem mile překvapen zručností zkoušených. Ani u 

jednoho z nich jsem s udělením doporučení pro získání certifikátu neváhal. Je vidět, že to se 

svojí životní změnou myslí vážně“, řekl k tomu jeden z členů zkušební komise a zástupce 

školy, Petr Matěj. 

Samotná Věznice Heřmanice spolupráci v zaměstnávání vězňů vítá. „Není v našich 

personálních ani finančních možnostech shánět vězňům po jejich propuštění práci. Jsme 

proto rádi, že se toho alespoň částečně ujímá neziskový sektor“, řekl k tomu zástupce 

ředitele věznice, Ing. Zdeněk Dlouhý.   

Reintegrační programy mají za cíl připravit vězně na život na svobodě během jeho výkonu 

trestu pomocí vzdělávání a individuálními motivačními pohovory s psychologem. Druhou fázi 

představuje nástup do předem zajištěného zaměstnání, většinou u místních menších 

stavebních firem, které spolupracují s Centrem. Podobné programy již Centrum úspěšně 

realizovalo ve věznicích v Příbrami, v Novém Sedle a v Horním Slavkově.   



 
 

Projekt „Komplexní reintegrační program pro osoby opouštějící prostředí Věznice 

Heřmanice“ je financován z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu 

prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. 

Marek Bartoš 

Více informací najdete na: www.cppp.cz, www.reintegrace.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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