CPPP zahajuje spolupráci s Probační a mediační službou. Cílem je vyšší
finanční gramotnost klientů
17. července 2015
Rozsáhlý Reintegrační program připravuje Probační a mediační služba. Klienti se ještě za
mřížemi začnou seznamovat se základy finanční gramotnosti a hledat cesty, jak se zbavit
dluhů. Kromě Probační a mediační služby se na projektu podílí ještě neziskové organizace
Centrum podpory podnikání Praha o.p.s. a RUBIKON Centrum. Spuštěn má být v srpnu
2015.
„Naše organizace má s reintegrací odsouzených dlouholeté zkušenosti. Realizovali jsme hned
několik reintegračních programů v různých věznicích – v současné době působíme v Praze na
Pankráci. Naše stávající reintegrační programy byly zaměřeny na rekvalifikaci odsouzených
a nalezení pracovních míst. Nyní se zaměříme na výuku finanční gramotnosti a otázky,
spojené s dluhovou problematikou,“ říká Bc. Jaroslav Kovář z CPPP o.p.s.
Jedním z hlavních výsledků celého projektu je vznik několika učebnic. Ty budou určené jak
klientům, tak pracovníkům Probační a mediační služby. Jako klíčovou vnímají realizátoři
projektu zejména učebnici finanční gramotnosti a manuál pro řešení zadluženosti.
„V učebnicích, psaných pro naše klienty, klademe důraz zejména na srozumitelnost
a jednoduchost – zároveň však musí obsahovat vše podstatné. Je nutné klást důraz na to,
že klienti mají často jen základní vzdělání a jejich znalost pojmů jako je RPSN je minimální,“
vysvětluje Bc. Lucie Mazalová.
Kromě stovky klientů, která se zúčastní kurzů a školení, bude proškoleno rovněž 55
pracovníků Probační a mediační služby, kteří tak budou moci pokračovat v kurzech i po
ukončení projektu. Dalším z výstupů projektu má být rovněž zaměstnání 55 osob,
propuštěných z nápravných zařízení.
„Jedná se o projekt, který má velmi široký záběr. Zaměstnání odsouzených přitom
považujeme za ten nejdůležitější dopad projektu – vytváření pracovních míst pro sociálně
vyloučené osoby považuji za něco, co těmto záležitostem dává smysl,“ uzavírá Kovář.
Školení přitom budou zahájena již v září a první propuštění, o které se Probační a mediační
služba začne starat, připadají v úvahu na podzim letošního roku.
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