Centrum podpory podnikání Praha sehnalo práci a nastartovalo podnikání desítkám
sociálně vyloučených lidí
Terapoint a Pointex plus – to jsou dva nové sociální podniky, které zaměstnávají a zároveň i
poskytují ubytování lidem, kteří byli propuštěni z vězení. Pointex plus, s.r.o. funguje necelý rok
v Žatci, Terapoint, s.r.o. byl před několika dny otevřen u České Lípy. „Na první pohled jsou to
klasické stavební a úklidové firmy. Od ostatních se ale odlišují tím, že alespoň 40 procent jejich
zaměstnanců tvoří bývalí vězni,“ vysvětluje Radek Brejcha z Centra podpory podnikání Praha, o.s.
(CPPP), které obě „firmy“ v letošním roce založilo.
Často se stává, že se propuštěný vydá zpět na kriminální cestu. Tomu chce CPPP zabránit zakládáním
sociálních podniků, které klienty přímo zaměstnávají a zároveň ubytují. K dispozici je jim zde i sociální
pracovník, který jim pomůže ve styku s úřady anebo se mu zaměstnanci mohou svěřit s jakýmkoli
osobním a psychickým problémem.
„Od sociálních podniků si slibujeme bezproblémový přechod klientů mezi nápravným zařízením a
normálním životem. Tím, že se na nás mohou kdykoli obrátit a nemusejí řešit základní životní
potřeby, jako je třeba střecha nad hlavou, je úspěšnost začlenění mnohem vyšší“, říká Brejcha.
„Nejdůležitější je, aby samotný klient projevoval skutečnou vůli po změně. Mnohdy je bohužel tato
vůle pouze velmi dobře zahraná. To je jediný problém, s kterým jim nedokážeme pomoci my, ale
musejí s ním bojovat sami“, doplňuje psycholožka CPPP, Mgr. Ivana Janatová. „Jako dobrý příklad
může sloužit případ našeho bývalého klienta, který pracuje pro lešenářskou firmu Lekosta s.r.o. od
svého propuštění z vězení, což budou zanedlouho dva roky,“ dodává Janatová. „Bez podpory rodiny
bych návrat z vězení nezvládl. Stejně tak bych si ale neuměl poradit, nebýt Centra, které se mi
postaralo o práci“, říká propuštěný vězeň, dnes lešenář.
CPPP má za sebou úspěšné projekty na reintegraci bývalých vězňů ve věznicích v Příbrami, v Horním
Slavkově a v Novém Sedle na Žatecku. V současné době se pracovníci Centra věnují vězňům
v Heřmanicích u Ostravy. Sdružení ve věznicích pořádá rekvalifikační kurzy sváření, kovovýroby a
dřevovýroby. Kupříkladu v září dostaly děti z Mateřské školy Mikoláše Alše v Kladně-Švermově
dřevěné hračky od odsouzených z Věznice Nové Sedlo.
Občanské sdružení CPPP už čtyři roky úspěšně pomáhá nejen trestaným lidem, ale i mladým matkám
a tatínkům. Ještě v době, kdy pečují o své potomky na tzv. mateřské dovolené, jim Centrum
poskytuje služby, díky kterým mohou nastartovat vlastní podnikání. V Kladně bylo letos otevřeno
tréninkové a coworkingové centrum „Podnikání všem“.
„Klasickou překážkou při shánění práce nebo ve startu vlastní živnosti není ani tak samotné dítě, ale
hlavně nízké sebevědomí maminek a jejich často neopodstatněný strach z přehršle různých předpisů
a další byrokracie“, říká vedoucí vzdělávacích programů CPPP Lucie Mazalová. Maminky (ale i
tatínkové) mohou do coworkingového centra docházet na vzdělávací kurzy, pracovat na svém
podnikatelském plánu nebo si zkusit firmu nanečisto. K dispozici jsou jim nejen zkušení lektoři, ale i
kanceláře s vybavením. Jediné, za co se musí platit, je hlídání dětí ve školičce, kterou provozuje
tréninkové centrum.

I „Podnikání všem“ už má výsledky, se kterými se můžu chlubit: Bývalá klientka Jana Sýkorová se
umístila na druhé příčce středočeského kola prestižní soutěže Rozjezdy 2013, ve které zápolí nejlepší
podnikatelské plány. „K úspěchu nejen v soutěži, ale i v podnikání mi nejvíce pomohly semináře o
podnikatelském plánu, co by měl obsahovat, včetně tvorby cen a reklamy nebo SWOT analýzy“,
sdělila Sýkorová, která si i díky „Podnikání všem“ otevřela poradnu pro kojící maminky. Jako
certifikovaná laktační poradkyně spolupracuje s porodnicí ve Slaném.
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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

Cvičné coworkingové centrum
Podnikání všem
Doberská 357
272 04 Kladno
tel: +420 313 035 281
mail: cppp@cppp.cz
www.podnikanijereseni.cz

Více informací o Ponitex plus, s.r.o.: www.pointexplus.cz
Podměstí 2126
438 01 Žatec
Kontaktní osoba:
Jaroslav Kovář
projektový manažer
tel.: +420 312 610 103
gsm: +420 736 630 335
mail: kovar@pointexplus.cz

Více informací o Terapoint, s.r.o.: www.terapoint.eu
V Lukách 95
471 24 Mimoň IV
Kontaktní osoba:
Petra Verflová
mail: verflova@cppp.cz

