Dětem udělaly radost hračky z věznice Nové Sedlo
11. února 2015
Kladno – I letos pokračovala tradice, podle které malí Kladeňáci dostanou pod stromeček
pěkné hračky, vyrobené odsouzenými z věznice Nové Sedlo. Letos udělaly tyto –
mimochodem ručně vyrobené - hračky radost dětem v 20. Mateřské škole v KladněRozdělově. Na dětech bylo vidět, že se nemohou dočkat. Okamžitě po slavnostním předání
ředitelem věznice, panem Mgr. Miroslavem Špalkem a zástupci kladenského magistrátu a
realizátora projektu – občanského sdružení Centrum podpory podnikání Praha, se na
krásný domeček s nábytkem, kolébku či společenské hry nadšeně vrhly.
Domeček a další hračky vytvořili odsouzení v kurzech profesní přípravy, které jsou součástí
projektu „Komplexní reintegrační program pro osoby opouštějící prostředí věznice Nové
Sedlo“. Cílem projektu je připravit tyto osoby na jejich pracovní uplatnění v době, kdy
opouštějí brány věznice.
„Tyhle hračky se dětem líbí a radost z nich máme i my učitelé. Jsou poctivě, fortelně
vyrobené, takže je jasné, že dlouho vydrží a děti si s nimi budou hrát ještě hezkých pár let.
Myslím, že odsouzení ukázali, že se v kurzech něco naučili,“ říká ředitelka 20. MŠ Jana
Jiskrová.
„Ve středověkých cechách bylo zvykem, že každý, kdo se chce stát mistrem, musí vyrobit
mistrovský kus. Téhle moc hezké tradice jsme se v rámci kurzů drželi a dřevěné hračky jsou
takovými mistrovskými kusy, kterými odsouzení ukazují, že si certifikát, potvrzující úspěšné
zakončení kurzu, zaslouží. A že to s nápravou myslí vážně,“ říká Jaroslav Kovář z CPPP, o.p.s.
"Z hlediska města Kladna je spolupráce s CPPP, která v důsledku zvyšuje integraci
propuštěných vězňů do běžného života žádoucí a to především s ohledem na rizika recidivy
trestné činnosti. Ta má přitom rok od roku vyšší podíl, podle posledních statistických čísel se
již jedná o 60 procentní podíl na spáchané a odhalené trestné činnosti,“ uvedla manažerka
prevence kriminality města Kladna Petra Černá.
Vedle kurzu dřevovýroby získala šedesátka odsouzených z věznice Nové Sedlo kvalifikaci také
v oborech kovovýroby a sváření. Osobám, které postupně z věznice odcházejí na svobodu, je
podána pomocná ruka také při hledání jejich prvního pracovního uplatnění. A to jak v
komerčních firmách, tak v nově založených sociálních podnicích.
Projekt byl financován z peněz Evropského sociálního fondu a z rozpočtu České republiky v
rámci operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.
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