WORKSHOP NA ZAMĚSTNÁVÁNÍ VĚZŇŮ V OLOMOUCI
Svaz průmyslu a dopravy ČR uspořádal ve spolupráci s Generálním ředitelstvím vězeňské služby ČR
a Úřadem práce ČR, Krajskou pobočkou v Olomouci workshop na téma „Zaměstnávání vězňů a jejich vstup
na trh práce.“ Setkání se konalo dne 27.6.2016 v prostorách ÚP ČR, Krajské pobočky v Olomouci a jeho
cílem bylo zprostředkování aktuálních informací o možnostech spolupráce regionálních firem s Vězeňskou
službou ČR v oblasti zaměstnávání vězňů. Na workshopu byl věnován prostor také tématu reintegrace osob
po výkonu trestu a konkrétním příkladům dobré spolupráce mezi zaměstnavateli a věznicemi v různých
regionech.
V úvodu semináře seznámil pan Jiří Štegl, koordinátor zaměstnávání GŘ VSČR, přítomné s výhodami
a úskalími zaměstnávání odsouzených, jak v objektech věznic, tak ve veřejných prostorách. Dále navázal pan
Tomáš Keprt, zástupce ředitele Věznice Mírov, s příklady z praktického fungování spolupráce mezi věznicí
a firmami. Za ÚP ČR, Krajskou pobočku v Olomouci, vystoupil pan Bořivoj Novotný, ředitel odboru
zaměstnanosti, který představil informace týkající se trhu práce a zaměstnávání osob po výkonu trestu.
Dále vystoupil pan Jaroslav Kovář, manažer pro kontakt s podniky, který ve svém příspěvku obeznámil
přítomné s aktivitami Centra podpory podnikání Praha směrem k reintegraci osob po výkonu trestu na trh
práce. Na závěr setkání oslovil přítomné pan Pavel Pěnička, vedoucí odštěpného závodu Elektromotory
Mohelnice, Siemens s.r.o., s praktickými zkušenostmi z dlouhodobé spolupráce s Věznicí Mírov.
Koordinátor zaměstnávání odsouzených, pan Jiří Štegl, na závěr shrnul hlavní myšlenku celého setkání.
„Ve chvíli, kdy se protne poptávka po práci vězňů ze strany podnikatelského subjektu s možnostmi
Vězeňské služby, pak je Vězeňská služba schopna zajistit vysoce motivovanou a stabilizovanou pracovní
sílu z řad odsouzených osob, s jejichž zaměstnáváním jsou současně spojené daleko nižší náklady, než je
tomu u civilních pracovníků.“
Workshop přinesl zástupcům zaměstnavatelských subjektů komplexní balík informací, díky kterým mohou
nyní relevantně posoudit potenciál, který by mohlo zaměstnávání osob ve výkonu trestu i po výkonu trestu
přinést pro jejich společnost.
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