
 

 

 

Česká asociace streetwork zahájila kampaň Tréninkové 

zaměstnávání 

Praha, 1.3.2023 - U příležitosti připravovaného zákona o registrovaném sociálním 

podniku Česká asociace streetwork v informační kampani představí tréninková 

pracovní místa jako efektivní způsob podpory zaměstnanosti lidí s různými druhy 

sociálního znevýhodnění. Na dnešním zahájení kampaně představila i příklady 

úspěšně spolupráce sociálních podniků se samosprávami. 

Tréninkové zaměstnávání je metoda, která přispívá k tomu, aby lidé se sociálním 

hendikepem úspěšněji dostávali na volný pracovní trh. Jde například o dlouhodobě 

nezaměstnané, lidi se závislostí, po návratu z výkonu trestu nebo ty, kteří opouští 

dětské domovy. Tito lidé mohou být zaměstnáváni na takzvaných tréninkových 

pracovních místech, na kterých s nimi po celou dobu intenzivně pracují sociální 

pracovníci nebo jiní specialisté pro podporu. Na tréninkových místech zaměstnanci 

postupně získávají pracovní dovednosti, zároveň mají přitom možnost řešit další 

problémy zhoršující jejich sociální situaci jako je potřeba stálého bydlení, zadlužení 

nebo zhoršený zdravotní stav. Právě ty mohou snižovat jejich šance na udržení 

stálého zaměstnání. 

“Skupina lidí se sociálními hendikepy byla dosud v oblasti podpory zaměstnanosti ze 

strany státu opomíjená. Přitom, pokud se tito lidé díky dlouhodobé a cílené podpoře 

posunou z tréninkových pracovních míst na volný trh práce, stanou se z osob, které 

čerpají ze solidárního systému veřejného pojištění těmi, kteří do něj sami přispívají,“ 

uvádí k podpoře zaměstnávání lidí se sociálním hendikepem Martina Zikmundová, 

ředitelka České asociace streetwork (ČAS). 

Český stát dlouhodobě přispívá zaměstnavatelům, kteří dávají práci lidem se 

zdravotním postižením (hradí jim prostřednictvím příspěvku na podporu 

zaměstnávání osob se zdravotním postižením 75 procent jejich mzdy). Lidé se 

sociálním znevýhodněním jsou tak nyní odkázáni převážně na pomoc neziskových 

organizací. Tréninková pracovní místa pro lidi se sociálním hendikepem dosud nejsou 

ze strany státu nijak systematicky finančně podporována. Neziskové organizace si na 

provoz svých sociálních podniků musí získávat finance od samospráv, soukromých 

nadací a většina z nich bojuje o přežití, některé již činnost končí. 

Kampaň Tréninkové zaměstnávání: web, videa, kulaté stoly i konference 

Česká asociace streetwork se proto v nejbližších měsících v informační kampani 

zaměří na informování odborné i laické veřejnosti o možnostech této podpory v 

zaměstnanosti. Zveřejní k tomu webovou stránku treninkovezamestnavani.cz se 

souhrnnými informacemi o tréninkovém zaměstnávání, představí čtyři 

videomedailony, které ukazují využití tréninkových pracovních míst u čtyř různých 

organizací v různých částech republiky. K tématu bude pořádat i tři regionální kulaté 

stoly se zástupci samospráv. Kampaň završí červnová celostátní konference. 

http://treninkovezamestnavani.cz/


 

 

 

„S tréninkovým zaměstnáváním lidí se sociálním hendikepem máme dlouholetou 

zkušenost v charitativních obchodech Restart shop. Příběhy lidí, kteří zaměstnáním v 

nich prošli, nám ukazují, že tento přístup může pomáhat jejich úspěšnosti a začlenění 

do společnosti a předcházet jejich propadu ke kriminální činnosti, do věznic a 

ústavů, které zatěžují celý sociální systém státu. Díky kampani proto chceme tento 

způsob podpory lidí se sociálním hendikepem pomoci šířit na co nejvíce dalších míst 

České republiky,“ doplňuje Martina Zikmundová. 

Tréninková pracovní místa mohou využívat i samosprávy 

Česká asociace streetwork na dnešním zahájení kampaně představila i dva příklady 

spolupráce organizací poskytujících tréninková pracovní místa s místními 

samosprávami. Tréninková pracovní místa a sociální podniky, které je budou moci 

poskytovat, tak mohou být účinně využívána i pro snižování dlouhodobé 

nezaměstnanosti lidí se sociálními hendikepy ve vybraných regionech České 

republiky.    

Organizace RUBIKON Centrum takto například dlouhodobě zprostředkovává 

sezónně nabízená tréninková pracovní místa pro úklid města v Chodově v 

Karlovarském kraji. „Ve spolupráci s městem Chodov realizujeme tato místa již šest 

let. Nejčastější zakázky ze strany města se týkají údržby zeleně a úklidu. Klienti, kteří 

často pocházejí ze sociálně vyloučené lokality, nejvíce oceňují pocit uznání, když je 

jejich práce okolím dobře hodnocena. Pro část takto zaměstnaných klientů se jedná 

o vůbec první zkušenost s prací na běžnou pracovní smlouvu,“ říká Gabriela 

Hendlová, ředitelka poradenství pro klienty a garantka programů ve věznicích, 

RUBIKON Centrum, z.ú. 

Dalším představeným příkladem spolupráce s magistrátem města Most, kterou 

realizuje společnost K srdci klíč v oblasti úklidu veřejného prostranství. 

“Prostřednictvím našeho projektu Tréninková pracovní místa v Mostě se nám podařilo 

aktivizovat skupinu dlouhodobě a obtížně zaměstnavatelných osob. Společně se 

zapojováním do pracovního procesu s těmito lidmi řešíme i jejich předluženost, 

bydlení, vztahy či závislosti. Daří se nám udržet je v pracovním procesu a připravit na 

vstup na volný trh práce. Město Most nás v tomto podporovalo nejen morálně, ale 

také finančně,” popisuje přínosy tréninkového zaměstnávání Karel Komárek, ředitel 

společnosti K srdci klíč, o.p.s.. 

Ministerstvo chystá zákon o registrovaném sociálním podniku  

Tuto kampaň Česká asociace streetwork pořádá v době, kdy se ministerstvo práce a 

sociálních věcí chystá předložit vládě návrh zákona o registrovaném sociálním 

podniku. Ten má kromě zaměstnávání osob se zdravotním postižením vůbec poprvé 

podpořit i lidi se sociálním hendikepem. Zákon má jasně popsat status a fungování 

sociálních podniků a definovat podporu, jakou mají jeho zaměstnanci mít během 

práce v tomto podniku k dispozici. Zákon má v nejbližší době projít vnitřním 

připomínkovým řízením ministerstva. Poté projde meziresortním připomínkovým 

řízením a poté bude předložený na jednání vlády. 



 

 

  

Kontakt pro média: 

Česká asociace streetwork Václav Zeman, PR a média 

Tel.: 732 151 250 

mail: vaclav.zeman.pr@gmail.com 

Projekt „Tréninkové zaměstnávání: práce a stabilita“ podpořila Nadace OSF v rámci 

programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a 

posílení kapacit neziskových organizací. Program Active Citizens Fund vstoupil do 

České republiky v září roku 2019 s cílem podpořit neziskové organizace nehledě na 

jejich velikost a zkušenosti. V České republice jej spravuje konsorcium, které tvoří 

Nadace OSF, Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a Skautský institut. Program 

je realizován v rámci Fondů EHP a Norska 2014–2021. Prostřednictvím Fondů EHP a 

Norska přispívají státy Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke snižování ekonomických a 

sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a k posilování 

spolupráce s 15 evropskými státy. Důležitým posláním programu je také spolupráce 

mezi Českou republikou a dárcovskými státy. Jde o spolupráci mezi českými 

neziskovými organizacemi a organizacemi z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. 

 

  

  

 


