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Co se dnes dozvíte a kdo bude hovořit

Projekt zaměstnávání odsouzených společně představí:

 Robert Pelikán, ministr spravedlnosti 

 Martin Kučera, náměstek ministryně práce a sociálních věcí 

 Petr Dohnal, generální ředitel Vězeňské služby ČR 

 Milan Vašina, generální ředitel T-Mobile a Slovak Telekom

 doc. Anna Kadeřábková, odborný garant projektu

 Věra Babišová, jednatelka společnosti A-Giga



Ministr spravedlnosti Robert Pelikán

 Další  krok, který pomůže zvýšit zaměstnanost odsouzených

 Pracoviště přímo ve věznici

 Navázání spolupráce s významným obchodním partnerem



Náměstek MPSV Martin Kučera

Přínos projektu „Změna je možná – chci změnu“ z pohledu MPSV:

 komplexní otestování nového nástroje, který snižuje recidivu vězňů:

- v předchozím projektu „Změna je možná“ testovány jen dílčí   

aspekty řešení

- ověření, že řešení funguje; šíření dobré praxe 

 získání dat a jejich analýza:

- státní správa získá data, která může zohlednit při rozhodování 

- využití v dalších projektech s touto cílovou skupinou

 meziresortní spolupráce

- problém je na rozhraní gesce více resortů 



GŘ Vězeňské služby ČR Petr Dohnal

 Zaměstnáváním odsouzených je naplněn účel výkonu trestu

 Práce odsouzeným pomáhá nacházet smysl jejich pobytu ve vězení

 Odsouzení si osvojují či prohlubují pracovní návyky, které jim po 

propuštění mohou pomoci:

- při hledání práce

- zapojit se do plnohodnotného života 

- vyhnout se tak dalšímu páchání trestné činnosti



GŘ T-Mobile Milan Vašina

 Podporujeme inovace a ve všech oblastech

 Uvědomujeme si svou společenskou zodpovědnost

 Projekt zaměstnávání odsouzených je skvělým příkladem sociální 

inovace, jíž se ČR zařadí po bok vyspělých zemí

 A-Giga je naším dlouhodobým a spolehlivým partnerem



Jednatelka A-Giga Věra Babišová

 Obrázky možné i bokem

 Xxxxx

 Xyxy

 Celý projekt bude velice náročný. Nejde jen o meziresortní spolupráci, 

ale i náročnost získání samotných pracovníků

 Pracující odsouzení musí úspěšně absolvovat rekvalifikační kurz 

akreditovaný MŠMT pro pracovní činnost Operátor call centra 

 V průběhu 2 let trvání projektu projde předvýběrem 400 osob, přičemž 

do projektu bude zařazeno cca 200 osob, které se zapojí do obecného 

školení a poradenství

 Po dalších odborných konzultacích a úspěšném dokončení  

rekvalifikačního kurzu bude do zaměstnání zařazeno cca 90 osob 

 Zajištěna bude psychologická, diagnostická a poradenská péče

 Zájemci o práci musí prokázat svou motivaci a znalosti



Jednatelka A-Giga Věra Babišová

Praktické informace

 Vhodnost zařazení odsouzeného posuzuje odborná komise Věznice 

Vinařice složená z kvalifikovaných zaměstnanců: vedoucí výkonu trestu, 

lékař, psycholog, speciální pedagog, sociální pracovnice, ostraha, 

prevence, ekonomické a správní oddělení

 Zařazení do programu schvaluje rovněž ředitel věznice

 Odsouzení mají pracovní smlouvu přímo s věznicí, odměna 

dána zákonem

 Platí tak dluhy, výkon trestu a šetří na dobu po propuštění

 Po propuštění osvědčeným spolupracovníkům nabízíme zaměstnání 

v civilních call centrech, poskytujeme jim individuální podporu zaměřenou 

na finanční, právní a sociální aspekty návratu do běžného života



Jednatelka A-Giga Věra Babišová

 Náplň práce pracovníků call centra: telefonické oslovování 

potenciálních zákazníků s nabídkou tarifu 

 Čísla jsou generována náhodně speciální aplikací 

 Pracovníci nemají přístup k osobním údajům uživatelů; na základě 

telefonického rozhovoru mohou získat pouze jméno 

 Má-li klient zájem o nový tarif, předají jeho jméno s číslem tzv. 

back office (civilní zaměstnanci A-Gigy)

 Aplikace call centra jsou provozovány na zabezpečených serverech 

mimo lokalitu věznice



Odborný garant doc. Ing. Anna Kadeřábková, Ph.D.

Co je sociální inovace a proč je důležitá:

 Sociální inovace řeší přetrvávající problém nově a lépe než stávající 

přístupy – pokud ho řeší nejlépe, dostane cenu SozialMarie

 Pokusy o sociální inovace jsou zajímavé lidské příběhy, ale většina 

těchto pokusů je neúspěšná – naráží na odpor, nepochopení, 

nezájem, strach ze změny, kterým nedokáže čelit, a také na vlastní 

omezení: neznalost udržitelného byznys modelu nemůže nadšení 

a zápal nahradit, ať jsou sebevětší

 Velká část inovačních kapacit ve společnosti zůstává nevyužita, úspěšné  

sociální inovace jsou velmi vzácné – je třeba je podporovat, zkoumat 

a hodnotit a poučit se, a především: najít odvahu ke změně



Odborný garant doc. Ing. Anna Kadeřábková, Ph.D.
A-Giga jako příklad sociální inovace unikátní v evropském kontextu:

 Inovace zdola, založená na iniciativě soukromého sektoru pro řešení 

společenského problému = příklad inovační sociální byznys strategie

 Fungující byznys model, který zajišťuje udržitelnost řešení (inovace CSR):  

vytváření ekonomické hodnoty přináší sociální užitek, vytvořený sociální 

užitek přináší ekonomickou hodnotu

 Fungující síť pro řešení: vzájemně výhodné propojení aktérů z různých  

sektorů, spolupráce přináší individuální i společnou hodnotu

 Přenositelnost vytvořeného modelu v sektoru i za jeho hranicemi

 Měřitelnost, prokazatelnost efektu řešení pro jeho účastníky a partnery

 Osobní odvaha, zaujetí, odpovídající odborné znalosti a kompetence,  

flexibilita = příklad úspěšného sociálního inovátora



DOTAZY



DĚKUJEME ZA POZORNOST.


