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Absolventi rekvalifikačních kurzů ve Věznici Horní Slavkov mohou
nastoupit do zaměstnání
Horní Slavkov – Na svojí šanci čekali téměř dva roky a jejich chvíle konečně nastala.
Vězni, zapojení do reintegračního programu realizovaném občanském sdružením
Centrum podpory podnikání Praha (dále jen CPPP), se připravují na svůj velký životní
krok. Právě totiž zakončili rekvalifikační kurz kovovýroby a svářečství závěrečnou
zkouškou a nyní pouze čekají na své propuštění, aby mohli se získaným certifikátem
nastoupit do zaměstnání.
Rekvalifikační kurzy jsou nejpodstatnější součástí komplexního reintegračního programu,
který má za cíl pomoci odsouzeným dostat se zpět na trh práce. Klienti CPPP získají nové
znalosti v tradičních oborech, jako je právě kovovýroba a následně je uplatní v zaměstnání.
To mu zajistí pracovníci CPPP ještě před jeho propuštěním. „Pro každého úspěšného
absolventa závěrečných zkoušek máme zajištěnou pracovní pozici u jedné z našich
partnerských firem. Nemusejí se tedy už o nic dalšího starat, veškerou administrativu
vyřídíme za ně“, upřesnila zástupkyně CPPP Ivana Janatová. Tento fakt si ostatně
pochvaloval i jeden z 21 úspěšných účastníků zkoušek, který si přál zůstat v anonymitě: „Mně
to třeba hrozně moc pomůže. Nejsem si jistý, jestli bych si sám se záznamem v rejstříku
dokázal najít zaměstnání. A administrativa a to všechno okolo mě popravdě docela děsí“.
Zaměstnání tedy dostanou všichni. Kolik z nich však do něj opravdu nastoupí a kolik v něm
alespoň nějakou dobu vydrží, je už bohužel zcela jiná otázka. „Z předchozích projektů máme
smíšené zkušenosti, ale lze říci, že v zaměstnání vydrží průměrně 50 procent účastníků“,
uvedla mediátor projektu Michaela Hájková.
Tým CPPP pro další budoucnost klientů udělal v této chvíli maximum. Jestli sami odsouzení
využijí svojí druhou životní šanci, záleží už pouze na nich samotných. „ Tito vybraní účastníci
ukazují vůli něco ve svém životě změnit takřka každý den a já se jim snažím věřit. Moje
přechozí zkušenosti mě ale bohužel nutí být více realistickým. Přesto doufám, že většina
z nich si uvědomí, že takovou příležitost již nemusí v životě nikdy dostat.“, řekl k tomu
vychovatel Věznice Horní Slavkov, Jakub Resch.
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