Rekvalifikace odsouzených se rozšiřuje. Šanci mají i vězni
v Novém Sedle
Nové Sedlo (24. října 2011) Rekvalifikační kurzy ve věznici v Příbrami završily

před několika měsíci úspěšné závěrečné zkoušky, ale pracovníci Centra
podpory podnikání Praha neusnuli na vavřínech. Nyní se projekt rekvalifikace
odsouzených rozšiřuje i do věznice v Novém Sedle a dalších nápravných
zařízení. Na projektu se kromě Centra podpory podnikání Praha o.s. a věznice
Nové Sedlo podílí Hospodářská komora Hlavního města Prahy a je financován
z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a
zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.
„Realizace projektu v příbramské věznici ukázala, že jde o dobrou cestu jak
k reintegraci vězňů, tak k návratu nyní nedostatkových profesí na trh práce. V Novém
Sedle proto rozjíždíme kurz dřevovýroby podobný tomu, jaký jsme nedávno
s úspěchem završili v Příbrami,“ říká Mgr. Ivana Janatová, odborný pracovník
projektu reintegrace vězňů.
V Novém Sedle se ovšem neomezují na pouhou výuku, ale spojují ji rovnou
s výrobou – konkrétně dřevěných hraček.
„Pro hračky, které vzniknou v rámci výuky, zatím hledáme využití. Optimální by bylo
dětské oddělení nějaké nemocnice, nebo dětský domov. Takový přístup je pro
odsouzené vysoce motivační,“ vysvětluje pedagog a mistr odborného výcviku Ing.
Bc. Josef Michl.
Při reintegraci vězňů pak mohou pracovníci CPPP o.s. zúročit více než roční
zkušenosti z Příbrami. I zde tak budou v rámci projektu například osloveni
potencionální zaměstnavatelé a připravuje se právní poradenství pro účastníky kurzu
poté, co budou propuštěni. Zároveň zaměstnavatelé ve spolupráci s Hospodářskou
komorou připraví některým odsouzeným pracovní místa.
„Naší snahou je, aby zaměstnavatelé měli minimalizována rizika, spojená s přijetím
takového pracovníka. Zaměstnavatelům proto nabízíme mzdové příspěvky, které
pomohou stabilizovat takto obsazené pracovní místo,“ dodává Janatová.
Projekt se týká 60 osob, přičemž se předpokládá, že zhruba 50 až 55 z nich kurz
dokončí a rekvalifikaci získá. Okolo třiceti novosedelských odsouzených by pak mělo
hned po propuštění najít pracovní místo a odstartovat tak nový život.
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