
                    
 

16.11. Příbram 

 

Reintegrační program ve Věznici Příbram úspěšně dokončen 

 
Občanské sdružení Centrum pro podporu podnikání Praha o.s. (CPPP) po dvou letech 

ukončilo na české poměry nebývalý projekt, který měl pomoci odsouzeným z Věznice 

Příbram v návratu do normálního života. Výsledky reintegračního programu byly 

shrnuty na slavnostní závěrečné konferenci. 

 

Jak již bylo řečeno, reintegrační program, tak jak byl koncipován pracovníky CPPP, je 

v prostředí českého vězeňství skutečně unikátní. Jeho cílem je posílit pracovní kvalifikaci 

vězňů během výkonu trestu takovým způsobem, aby měli po výstupu z vězení možnost 

uplatnit se na trhu práce. Právě v zajištění pracovní pozice a v sociální pomoci vězňům 

spočívá originalita projektu. Dnes již CPPP spolupracuje s věznicemi na podobných 

projektech, ale v době zahájení programu v Příbrami nebyla možnost čerpat inspiraci a 

zkušenosti odjinud. Jednalo se jednoduše řečeno o pilotní projekt se vším všudy. 

 

 „Když jsme program zahajovali, bylo to jako šlápnutí do tmy. Nevěděli jsme co očekávat. 

Ale myslím, že jsme nakonec celkem uspěli“, řekl k počáteční nejistotě místopředseda 

sdružení David Janata, který se účastnil závěrečné konference jako delegát CPPP. Mezi 

účastníky slavnostního setkání nechyběl třeba náměstek generálního ředitele Vězeňské služby 

Petr Dohnal, zástupce ředitele Věznice Příbram Petr Červený nebo také vrchní ředitelka 

vězeňské podsekce z Ministerstva spravedlnosti Alexandra Sixtová. Nechyběl ani zástupce 

z řad zaměstnavatelů, konkrétně majitel firmy Lekosta Josef Piták, u kterého v současné době 

pracuje nejvíce klientů. 

 

 Hlavním tématem diskuze byly samozřejmě výsledky projektu. Hmatatelný úspěch 

představoval hlavně fakt, že patnáct odsouzených se podařilo zaměstnat. „Mám v této oblasti 

již bohaté zkušenosti, ale poslední dva roky byly z hlediska efektivity práce s odsouzenými 

rozhodně nejplodnější za celé moje působení ve vězeňství.“, řekl zástupce ředitele Věznice 

Petr Červený. Důležitým bodem programu konference bylo i předání návrhu Koncepce další 

práce s klienty na Příbramsku. Nezpochybnitelným přínosem projektu je určitě skutečnost, že 

zaměstnaný klient může splácet své závazky a to jak pohledávky vůči věřitelům, tak 

pohledávky vůči vězeňské službě. Jeho začleněním do pracovního procesu je sníženo riziko 

návratu do vězeňských zařízení. Na druhou stranu pilotní projekt ukázal na potřebu práce 

neziskových organizací při zajišťování postpenitenciární péče (tedy po výkonu trestu), neboť 

právě nedostatek pracovních příležitostí a sociálního zázemí klientů vede k návratu do 

vězeňského prostředí. Ve výsledku vězeňská služba, nejdůležitější partner CPPP, hodnotila 

celkový projekt velmi kladně. Na samém závěru konference ještě vedení občanského sdružení 

slavnostně předalo Věznici stroje, které byly zakoupeny v rámci projektu. 

 

Projekt byl realizován za finanční podpory z Evropského sociálního fondu a z rozpočtu 

státního Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost. 
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