Platforma
tréninkového
zaměstnávání
(PLATZ)

Platforma tréninkového zaměstnávání sdružuje
podniky, zařízení, projekty a iniciativy, které
provozují tréninková pracovní místa pro lidi, kteří
mají sociální hendikep pro vstup na volný trh práce.
Tímto hendikepem může být ústavní výchova,
záznam v trestním rejstříku, závislosti, absence
stabilního bydlení (bydlení v azylovém domě,
ubytovně, na ulici), absence rodinného zázemí,
psychická traumata a další nepříznivé sociální
situace nebo jejich kombinace.
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Tréninková pracovní místa vedou ke stabilizaci situace tréninkových zaměstnanců, získání pracovních kompetencí s cílem odchodu
zaměstnanců na volný trh práce. Proces stabilizace se týká oblasti bydlení, financí, vztahů, duševního i fyzického zdraví. Pro proces
tréninkového zaměstnání je nezbytné, aby měli zaměstnanci k dispozici podporu mentora, sociálního pracovníka nebo jiného odborníka
zodpovědného za proces tréninku a doprovázení při stabilizaci jejich situace.

Cíle platformy
• Výměna zkušeností, metod a postupů tréninkového zaměstnání.
• Sdílení dobré praxe.
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• Podpora síťování.
• Prosazování metody tréninkového zaměstnávání do veřejných politik.
• Získání systémového financování tréninkových pracovních míst pro výše uvedenou cílovou skupinu.
• Získání systémového financování sociální práce, poradenství a podpory mentorů a dalších odborníků, kteří v podnicích s tréninkovými
zaměstnanci pracují.

Restart Shop –
Česká asociace streetwork, o. p. s.
Jde o dva obchody v Praze, které prodávají darované zboží (oblečení, knihy, hračky, bytové doplňky). Pracovní poměr se uzavírá na dobu
šesti až dvanácti měsíců. Jedná se o klasickou pracovní smlouvu na poloviční úvazek ve čtyřhodinových směnách. Za zaměstnance je
placeno zdravotní a sociální pojištění. Tréninkové zaměstnání se skládá ze tří oblastí: nácvik kompetencí, podpora při hledání následného
zaměstnání, individuální podpora. Původně se obchod zaměřoval na zaměstnávání mladých dospívajících. Nyní však pracuje s různorodou
cílovou skupinou, tj. přijímá lidi různého věku, etnika, s různými životními zkušenostmi, včetně potíží se závislostí či zkušeností s životem
na ulici.
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Vstupní kritéria: Zaslání (dodání) životopisu, vstupní pohovor, vstupní lékařská prohlídka, schopnost pravidelné docházky.
Adresa: Biskupská 1, 110 00 Praha 1 / Komunardů 14, 170 00 Praha 7
Kontakty:
Tomáš Příhoda

Kateřina Karlová

Martina Zikmundová

pracovník pro podporu a mentor

vedoucí provozů a mentorka

ředitelka České asociace streetwork, o.p.s.

+420 774 435 709

+420 775 501 815

+420 774 913 777

tomas@restartshop.cz

katerina@restartshop.cz

zikmundova@streetwork.cz

www.restartshop.cz

www.restartshop.cz

www.streetwork.cz

Pracovní trénink – RUBIKON Centrum, z. ú.
Rubikon Centrum nabízí tři druhy tréninkových pracovních míst: V Praze asistent v kanceláři (back office) a pomocné zahradnické práce
v komunitní zahradě. V Chodově v Karlovarském kraji sezóně (květen – červenec) úklid města v tzv. “Chodovské partě”. Všechna místa
jsou určena lidem s trestní minulostí (se zkušeností s výkonem trestu odnětí svobody), kteří stojí o životní změnu. Hlavním cílem je
příprava na volný trh práce. Délka spolupráce (3 – 12 měsíců) se odvíjí jednak od druhu pracovního místa, ale také možností projektů,
z kterých je místo hrazené. Tréninkové místo může mít jak formu dohody o provedení práce, tak i hlavního pracovního poměru (celý
či částečný úvazek). Mezi benefity patří: poradenství v pracovní době, uvolňování k návštěvám adiktologa, PMS či sociálních služeb
v pracovní době, lítačka na MHD, potravinová banka a stravenky.
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Vstupní kritéria: Předchozí spolupráce v rámci poradenství, u některých pozic nutnost evidence na Úřadu práce.
Adresa: Novákových 439/6, 180 00 Praha 8
Kontakty:
Hana Kramlová

+420 730 158 873
kramlova@rubikoncentrum.cz
www.rubikoncentrum.cz

Přestupní stanice – Labre, z. s.
Jde o kombinaci komunitního centra, obchodu s darovaným zbožím a tréninkového zaměstnávání lidí bez domova. Přestupní stanice
klade důraz i na environmentální téma – plýtvání se zdroji. Pracovní místo je na období 12 měsíců na poloviční úvazek – forma DPP či
DPČ. Zaměstnanec je nejdříve na pozici prodavače juniora. Po zapracování se může posunout na pozici seniora, kdy má sám na starosti
obchod, řeší kasu a dostane i klíče. Podporu jak v tréninku pracovních činností, tak i v obtížných životních situacích má na starosti
vedoucí provozu. Momentálně provozujeme 2 obchody.
Vstupní kritéria: Doporučení spolupracujících organizací, vstupní pohovor, motivace k práci, bazální stabilizace (doklady, spolupráce se

soc.pracovníkem). Pracovní místo není určené pro aktivní uživatele drog (v substituční léčbě ano).
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Adresa: Chelčického 17, Praha 3 / Opatovická 7, 110 00 Praha 1
Kontakty:
Eva Dudová

+420 773 094 804
eva@prestupnistanice.cz
www.prestupnistanice.cz

Jídelna Kuchařek bez domova –
Jako doma (Homelike, o. p. s.)
Jídelna Kuchařek bez domova zaměstnává ženy bez domova na pozici kuchařek, barmanek a obsluhy stánků při cateringu. Cílem je tyto
ženy stabilizovat jak finančně, tak i psychicky, vztahově (kolektiv). Následně najít místo na volném pracovním trhu, ale není to podmínka.
Naopak některé zaměstnankyně přecházejí z DPP na HPP. Když odcházejí na volný trh práce, tak většinou do dalších veganských
restaurací. Cílem sociálního podniku je vytvořit stabilní dlouhodobý tým, který zajišťuje provoz jídelny. Sociální pomoc je zajišťována
v komunitním centru. Spolupráce s ním je čistě dobrovolná.
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Vstupní kritéria: potravinářský průkaz
Adresa: Brožíkova 5, 150 00 Praha 5
Kontakty:
Veronika Zerzánová

+420 775 707 371
veronika.zerzanova@jakodoma.org
www.jakodoma.org

Bistro Střecha – Sociální družstvo Střecha
STŘECHA je družstevně vlastněná veganské restaurace, které se po čtyřech letech fungování na Žižkově přesouvá na Prahu 1. Nabízí
důstojné zaměstnání lidem se zkušeností s bezdomovectvím a/nebo po výkonu trestu. Nabízí práci na hlavní pracovní poměr nebo
na DPP hlavně na pozicích výpomocná síla v kuchyni nebo obsluha zákazníků. Po zaučení je ale možnost stát se i vedoucím směny,
popřípadě po splnění podmínek vstoupit do družstva a podílet se na vedení podniku. Pracovní poměr není nijak časově omezený, může
tedy sloužit klientovi jako odrazový můstek k jinému zaměstnání jen po dobu, kdy má zápis v trestním rejstříku, ale může se také jednat
o dlouhodobou spolupráci. Zaměstnancům se snaží pomáhat v oblasti oddlužení a bydlení.
Vstupní kritéria: přijímací pohovor, zkušební směna, potravinářský průkaz (hradí zaměstnavatel)
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Adresa: Křemencova 7, 110 00 Praha 1
Kontakty:
Petra Valná

Filip Hausknecht

Arťom Korjagin

+420 725 881 660

+420 603 241 874

+420 775 534 926

petra@bistrostrecha.cz

filip@bistrostrecha.cz

artom@bistrostrecha.cz
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Pragulic – Poznej Prahu jinak!, z. s.
Sociální podnik, který nabízí veřejnosti turistické prohlídky Prahy pomocí průvodců, kteří mají zkušenosti s životem na ulici, s užíváním
drog, s pobytem ve vězení. Jde spíše o uzavřenou skupinu. Cílem není přechod na volný pracovní trh, ale dlouhodobě zaměstnat osoby,
které jsou na otevřeném trhu obtížně zaměstnatelné. Délka zaměstnání není nikterak limitována. Průvodci jsou placeni pevnou částkou
za uskutečněnou prohlídku. Druhým typem zaměstnávání je zajištění provozu nonstop vrátnice v Pražském kreativním centru. Oba typy
zaměstnávání jsou formou DPP.
Vstupní kritéria: spolehlivost a ochota pracovat za minimální mzdu
Adresa: Pražské kreativní centrum, Staroměstské nám. 4/1, 110 00 Praha – Staré Město
Kontakty:
Petra Bašová

+420 728 243 156
pragulic@pragulic.cz
www.pragulic.cz

11

FIXPOINT – Progressive, o. p. s.
Projekt FIXPOINT je pracovně resocializační program určený drogově závislým jedincům se zájmem o změnu životního stylu. Cílem
projektu je zmírnění dopadů působení drogové scény na veřejný prostor, s ohledem na ochranu zdraví široké veřejnosti. Indigenní
terénní pracovníci čistí město od pohozených injekčních stříkaček, obsluhují síť kontejnerů „Fixpoint na injekční odpad a také monitorují
nové, potenciálně zasažené lokality. Práce v jejich přirozeném prostředí v jiné roli jim dává příležitost pohlédnout na život v drogové
komunitě z jiné perspektivy. Forma práce – veřejná služba, DPP, DPČ, HPP (frekvence docházení do práce 2× až 4× týdně). Pracovníci
jsou pravidelně vzděláváni v různých oblastech (PC dovednosti, první pomoc). Kromě finanční odměny mohou pracovníci využít zázemí
projektu (sprcha, kuchyňka, pračka).
Vstupní kritéria: ochota pracovat v terénu a být součástí týmu, motivace ke změně
Adresa: Janáčkovo nábřeží 43, 150 00 Praha 5
Kontakty:
Simona Poláková

+420 604 741 010
simona.polakova@progressive-os.cz
www.progressive-os.cz
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Tréninková místa pro uživatele drog –
Magdaléna, o. p. s.
Nízkoprahové zaměstnání v organizaci Magdaléna o.p.s. je určeno pro aktivní uživatele drog. Obsahem činností je úklid, příprava HR
materiálu pro výměnný program, třídění sociálního šatníku, vaření edukace či potisk tašek a triček. Pracovník získá legální prostředky,
které mu pomohou zaplatit např. ubytovnu, koupit potraviny, atd., čímž dochází k sociální stabilizaci. Forma zaměstnávání je DPP i DPČ
(24 h/měsíc). Zaměstnání je poskytováno na 2-7 měsíců. Mzda je individuálně vyplácena nejdříve formou týdenních či denních záloh,
následně 1× za měsíc.
Vstupní kritéria: platný občanský průkaz, 3 motivační schůzky před nástupem
Kontakty:
Dominika Čížkovská

Michaela Česalová

Pavlína Olišarová

Nikola Mezková

Terénní pracovník, kouč TM, zástupce

Terénní pracovník, kouč TM

Kontaktní, terénní a poradenský

Koordinátor kontaktních

vedoucí

+420 734 622 260

pracovník, kouč TM

a poradenských služeb, kouč TM

Havlíčkova 1732, 266 01 Beroun

Havlíčkova 1732, 266 01 Beroun

+420 603 478 707

+420 737 391 214, +420 318 622 010

cizkovska@magdalena-ops.cz

cesalova@magdalena-ops.cz

Centrum adiktologických služeb

Centrum adiktologických služeb

www.magdalena-ops.eu

www.magdalena-ops.eu

Benešov, Nová Pražská 399,

Magdaléna o.p.s., Žežická 193,

256 01 Benešov u Prahy

261 01 Příbram

olisarova@magdalena-ops.cz

mezkova@magdalena-ops.cz

www.magdalena-ops.eu

www.magdalena-ops.eu
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Restart Shop Brno, Café In the Ghetto –
Tripitaka, z.s.
Organizace Tripitaka momentálně provozuje 2 tréninková pracoviště: Restart Shop Brno – obchod s oblečením a doplňky malých českých
a slovenských značek. Zde nabízejí 3 místa na HPP (vždy celý úvazek) na dobu 4 měsíců. Místa jsou určena mladým lidem se znevýhodněným
přístupem na trh práce (základní vzdělání, příslušnost k menšině, NRP…) / Café In The Ghetto – funguje pod Centrem Platan – projektem pro
osoby se zkušeností s duševními potížemi. Zde jsou zaměstnáváni lidé dlouhodobě (min. 10 měsíců), včetně nucených přestávek při zhoršení
psychického stavu zaměstnance/zaměstnankyně. Pracují na DPP, většinou 2-3× týdně na 3-6 hodin. Takto zaměstnávají 3-4 lidi současně.
Vstupní kritéria: Restart Shop Brno: věk 15-29 let, znevýhodnění (základní vzdělání, nebo příslušnost k menšině, nebo zkušenost

s náhradní rodinou péči…) / Café In The Ghetto: věk 18-65 let, osobní zkušenost s duševními potížemi.
Adresa: Restart Shop Brno: Veveří 10, 602 00 Brno / Café In The Ghetto: Bratislavská 65, 602 00 Brno
Kontakty:
Kateřina Tmějová

Magdalena Rausová

Zdeněk Raiser

vedoucí obchodu Restart Shop Brno a sociální

kariérová poradkyně v projektu Restart Shop Brno,

statutární zástupce

asistentka

provozní a pracovní terapeutka v Café In The Ghetto

+420 739 479 393

+420 777 536 426

+420 777 056 145

raiser@seznam.cz

restartbrno@gmail.com

mojeprvniprace@gmail.com

www.tripitaka.cz

www.tripitaka.cz

cafeinghetto@gmail.com
www.tripitaka.cz
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Tréninkové zaměstnávání – SANANIM, z.ú.
Centrum Profesní a sociální Adaptace (PSA) SANANIM nabízí 2 typy tréninkových pracovních míst:
Na Adiktologické klinice SANANIM Žitná 51 provozujeme 3 pozice uklízečky – tréninková pracovní místa jsou určena zejména
klientkám matkám po ukončené komunitní adiktologické léčbě; 1 pozici údržbáře technického zázemí kliniky – pozice určena klientům
substituční ambulance. Oba typy pozic jsou koncipovány jako tranzitní, kontrakt je uzavírán na 6 až 12 měsíců, forma úvazku DPP.
V kavárně Café Therapy nabízíme rozvojové pracovní pozice v gastronomii. Startovní umístění je v zázemí – pomocné práce v kuchyni
s výhledem na postup na pozici číšník/servírka nebo obsluha baru popř. vedoucí směny. Kontrakty jsou definovány jako dlouhodobé,
forma úvazku DPČ, HPP.
Vstupní kritéria: Doporučení klíčového pracovníka PSA SANANIM, ukončená adiktologická léčba nebo probíhající substituční léčba či

doléčování.
Adresa: Restart Shop Brno: Veveří 10, 602 00 Brno / Café In The Ghetto: Bratislavská 65, 602 00 Brno
Kontakty:
Luděk Kalousek

vedoucí PSA SANANIM
+420 606 024 047
kalousek@sananim.cz
www.sananim.cz
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K srdci klíč, o. p. s.
Společnost K srdci klíč, o.p.s. zřizuje TPM v základní podobě již roku 2015. V počátcích se jednalo o sběr odpadků v Praze 6. K profesionalizaci
této aktivity došlo v roce 2018, kdy vzniknul projekt v Mostě, hrazený z OPZ. Poté se aktivity rozšířily i do Žatce a Chomutova. Obecně
jsou Tréninková pracovní místa určena především pro osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané ve věku 18 až 60 let (vylučované
z evidence ÚP, opakovaně propuštěné z pracovního poměru, zadlužené a bez dostatečného legálního přijmu, se záznamem v rejstříku trestů,
žijící v sociálně vyloučených či deprivovaných lokalitách bez přístřeší nebo v bezprostředním ohrožení ztráty bydlení). Cílem je vytvořit
bezpečné místo pro ověření a rozvoj získaných pracovních kompetencí a procvičování dovedností. Realizace projektů funguje na několika
úrovních, poradenské, edukativní, motivační a pracovní. V průběhu celého procesu se klade velký apel na individuální přístup a naplňování
cílů (komplexní podpora celého pracovního týmu), které jsou specifické pro potřeby daného účastníka. Výše denního úvazku se může lišit
v závislosti na schopnostech, dovednostech a individuálních potřebách účastníka projektu a připraveností na otevřený trh práce.
Vstupní kritéria: Věk 18–60 let, kumulované bariéry pro umístění na otevřeném trhu práce, schopnost docházet na smluvené schůzky.
Adresa: K srdci klíč, o.p.s., U jezera 1 Dolní Jiřetín, 434 01 Horní Jiřetín
Kontakty:
Karel Komárek

ředitel společnosti
+420 607 567 040
komarek@ksrdciklic.cz
www.ksrdciklic.cz
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