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ZMĚNA JE MOŽNÁ 

Cíle, realizace, těžiště, výsledky, organizační aspekty a financování 

Cíle:  

Snížení recidivy propuštěných vězňů díky získání pracovních a osobních kompetencí a 
programu doprovázení pro zvládnutí života na svobodě 

Realizace:  

Věznice Vinařice, call centrum A-GIGA v Lounech a další call centra v ČR 

Těžiště:  

- rekvalifikace vězňů ve výkonu trestu na profesi operátora,  

- jejich zaměstnávání v době výkonu trestu,  

- získání pracovních a osobních kompetencí pro život na svobodě, 

- zaměstnání po propuštění z výkonu trestu 

- podpora při řešení základních osobních a životních podmínek (vyřešení úředních 
požadavků a nároků, zajištění ubytování) 

- program doprovázení/mentoringu pro podporu resocializace 

Výsledky: 

- v roce 2012 - 2014 rekvalifikováno 400 vězňů, zaměstnáno 157 vězňů ve věznici, 
zaměstnáno 9 propuštěných v našich call centrech, u jiných subjektů cca 6 propuštěných 
vězňů; v roce 2015 předpokládáme zaměstnání 15 dalších propuštěných vězňů 

Organizační aspekty: 

- ve věznici je realizován program rekvalifikace a přípravy na propuštění ve spolupráci se 
zaměstnanci a samotné zaměstnání 

- po propuštění je v rámci zaměstnání v call centru poskytnuta podpora pro životní 
situace a resocializaci 

Financování: 

- v základní verzi je projekt samofinancovatelný, tj. z výnosů podnikatelské činnosti jsou 
hrazeny náklady na rekvalifikace a zajištění podpory po propuštění  

- v rozšířené verzi je projekt financovaný z podpory sociálních inovací MPSV s rozpočtem 
1,8 mil. Kč v období 6/2014 – 6/2015 

- do budoucna předpokládáme příspěvek MPSV na financování rekvalifikací (díky udělené 
akreditaci) 

Aktivity (v % rozpočtu MPSV): 

1/ přípravná fáze  - jednání s vedením věznice Vinařice, nastavení spolupráce se 
spolupracujícími subjekty (externími poradci), jmenování realizačního rýmu, nákup 
technického vybavení – cca 7 %         

2/ řízení a monitoring – cca 6 % 

3/ příprava pilotní cílové skupiny na zaměstnání (ve výkonu trestu) – cca 22% 
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4/ zaměstnávání a doprovázení cílové skupiny (po ukončení výkonu trestu) – cca 58%  

5/ šíření inovace (rozšíření okruhu potenciálních zaměstnavatelů) – cca 7 % 

6/ evaluace projektu – je součástí všech ostatních aktivit (vyžadováno poskytovatelem 
podpory) 

 

 

 


