
Česká asociace streetwork zahájila projekt 
podporující tréninkové zaměstnávání 
znevýhodněných skupin obyvatel

Praha, 1. 4. 2022 – Projekt nazvaný „Tréninkové zaměstnávání: práce 
a stabilita“ se zaměří především na získání systémové podpory tréninkových 
pracovních míst pro sociálně hendikepované osoby. Součástí projektu jsou 
kulaté stoly s politiky i odborníky ve čtyřech regionech České republiky, 
mediální kampaň i podpora další činnosti činnost Platformy tréninkového 
zaměstnávání PLATZ.

Metoda tréninkového zaměstnávání je dle dlouholetých zkušeností České asociace streetwork v České 

republice funkční a potřebná. Stále však není stabilní a legislativně ukotvenou součástí systému 

tuzemských veřejných politik. Není tak systematicky a předvídatelně financována z veřejných prostředků 

a Česká republika tak stále nemůže plně využívat potenciál vyšší a trvalejší zaměstnanosti sociálně 

znevýhodněných osob.

„Tréninková pracovní místa na dvou místech pražského Restart Shopu provozujeme již osm let a jsou 

mimořádně úspěšná. Chceme, aby touto metodou mohlo v České republice pracovat více sociálních 

podniků nebo projektů. Usilujeme proto o systémovou podporu státní správy a také o podporu 

samospráv pro tuto metodu, která z občanů, kteří čerpají ze sociálního pojištění, dělá zaměstnance, 

kteří do tohoto systému naopak přispívají,“ vysvětluje přínosy tréninkového zaměstnávání Martina 

Zikmundová, ředitelka České asociace streetwork (ČAS).

Ve svém projektu se tak asociace chce zaměřit na vysvětlování přínosů, dosavadních zkušeností 

i konkrétních příběhů lidí zaměstnaných v rámci tréninkového zaměstnávání především směrem 

k zástupcům samospráv, ale i k politikům na celostátní úrovni i celkově směrem k veřejnosti. Na čtyřech 

místech republiky tak do konce září roku 2023, do kdy bude projekt trvat, proběhnou kulaté stoly se 

zástupci místních samospráv i organizacemi, které v regionu s tréninkovými pracovními místy pracují.

Součástí projektu bude i mediální kampaň, která představí konkrétní příběhy lidí zaměstnaných na 

tréninkových pracovních místech i místa a organizace, které využívají tréninkové zaměstnávání ke 

stabilizaci a podporu svých klientů. Aktivity projektu mají vést i ke konkrétním návrhům a komentářům 

ke vznikajícímu zákonu o sociálním podnikání, který má oblast tréninkového zaměstnávání legislativně 

uchopit.



Vznik zákona o sociálním podnikání podporuje i Platforma tréninkového zaměstnávání (PLATZ), do které 

se spojilo devět organizací, které podporují zaměstnávání lidí s různými druhy sociálního znevýhodnění 

prostřednictvím tréninkových pracovních míst. Kromě České asociace streetwork jde například 

o společnost RUBIKON Centrum, společnost Jako doma, která v Jídelně Kuchařek bez domova 

zaměstnává ženy bez domova na pozici kuchařek, barmanek a obsluhy stánků, nebo spolek PRAGULIC, 

jenž nabízí veřejnosti turistické prohlídky Prahy pomocí průvodců, kteří mají zkušenosti s životem na ulici, 

s užíváním drog, s pobytem ve vězení. Z projektu bude podpořena i její další odborná činnost, setkávání 

a výměna zkušeností mezi jednotlivými členskými organizacemi platformy.

Projekt 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.


