Tréninkové zaměstnávání Restart
Od 1. 4. 2020 jsme v obchodech „Restart Shop“ zahájili realizaci projektu
s názvem Tréninkové zaměstnávání Restart. Projekt podpořil Výbor dobré
vůle – Nadace Olgy Havlové v rámci programu Active Citizens Fund, jehož
cílem je podpora občanské společnosti a zmocnění znevýhodněných skupin.

Projekt řeší problém sociálně vyloučené skupiny obyvatel, která není zcela homogenní, ale má společné
charakteristiky – nestabilní bydlení, překážky na cestě k stálému zaměstnání, rodiče samoživitelé,
předlužení, nízká kvalifikace, malá nebo žádná podpora rodiny, zkušenost s diskriminací vzhledem k věku
nebo etniku, jiné traumatizující zkušenosti. V rámci existujících sociálních služeb pro tuto cílovou skupinu
silně vnímáme absenci tréninkových pracovních míst. Existuje podpora v bydlení, i když dramaticky
nedostatečná, poradenství při řešení dluhů, i když legislativa týkající se insolvence stále není těmto
nejzranitelnějším skupinám obyvatel nakloněna. Zároveň však neexistuje systémová podpora při návratu
či postupu na trh práce. Bez stabilní práce se tato cílová skupina stále vrací do systému sociálních
služeb a pomoci.
Problematika nízkoprahového zaměstnávání není stále v ČR systémově uchopena, proto nízkoprahových
tréninkových míst mnoho není. Zároveň chybí data a argumenty pro jeho prosazování na úrovni
veřejných politik.
Cílové skupině v průběhu realizace projektu poskytneme podporu prostřednictvím vlastní inovativní
metody nízkoprahového zaměstnávání včetně podpory vedoucí ke stabilizaci, jejímž cílem je poskytnout
tréninkovému zaměstnanci čas, poradenství a zázemí pro to, aby se stabilizoval psychicky, vztahově,
a sociálně, čímž podpoříme jeho celkovou kompetenci převzít život do svých rukou, prosazovat svá
práva.
Prostřednictvím aktivit projektu získáme data k činnostem, které děláme, a tato data budeme
zveřejnovat. Sociologická analýza ověří metodu, se kterou v Restart Shopech pracujeme, a popíše
potřeby a postoje cílové skupiny. Vytvoříme novou webovou stránku restartshop.cz. Založíme
pracovní skupinu – platformu iniciativ, které se tréninkové nebo podporované zaměstnávání poskytují,
zorganizujeme konferenci pro nízkoprahové tréninkové zaměstnávání. Cílem aktivit projektu je v rámci
vytvořené platformy spolupracovat na prosazování metody do systémových nástrojů a politik sociální
práce a zaměstnávání.

Konkrétní cíle projektu:
1.	Za dobu realizace poskytnout pracovní tréninkové místo 8 osobám z cílové skupiny, a tím
jim umožnit získat pracovní návyky, podporu a pomoc při řešení svých potíží. Po ukončení
tréninkového pracovního poměru bude min. 6 zaměstnanců pokračovat zaměstnáním na volném
trhu práce.
2.	Popsat metodu tréninkového pracovního místa v rámci nízkoprahového zaměstnávání pro
znevýhodněné a ohrožené osoby a zveřejnit ji.
3.	Založit platformu organizací ke sdílení praxe a prosazování nízkoprahového zaměstnávání do
sociálních politik státu.
4.	Vypracovat sociologickou analýzu popisující cílovou skupinu projektu, která se bude věnovat
jejímu zapojení v projektech tréninkového zaměstnávání, a zveřejnit ji.
5.	Zrealizovat závěrečnou konferenci o tématu nízkoprahového a tréninkového zaměstnávání ke
sdílení dobré praxe.
6.	Prosazovat a zviditelňovat nízkoprahové zaměstnávání u odborné i laické veřejnosti včetně
zaměstnavatelů na volném pracovním trhu.

Realizace projektu bude trvat 24 měsíců, tedy do 31. 3. 2022.

S odvahou podáváme ruku těm, kteří odvahu potřebují!

