EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND - PRAHA & EU : INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

(RE)INTEGRACE - úspěšný model
COKUZ a PSA SANANIM realizují od ledna do října 2015 projekt v rámci Operačního programu Praha Adaptabilita se zaměřením na návrat do běžného života klientů/ek v konfliktu se zákonem. V rámci
projektu se pracuje s klienty v posledním období výkonu trestu odnětí svobody na přípravě
a plánování výstupu z vězení. Po té se navazuje i po ukončení trestu a návratu do Prahy, což bývá
nejrizikovější období při započaté pozitivní změně klientů. S klienty pracujeme ve formě individuální
i skupinové.
Jako důležitý prvek se potvrzuje tzv. „benefitový systém“, který umožňuje klientům v existenční nouzi
překlenout toto počáteční období na svobodě formou proplacení bydlení na 1 měsíc obvykle
v azylovém domě, měsíční MHD jízdenky pro eliminaci dalších pokut a možnost plynule se zabývat
potřebnými záležitostmi a čerpáním stravenek na 1 měsíc, což společně s intenzivním kontaktem
s pracovníky realizačního týmu umožňuje lepší adaptaci, minimalizaci relapsů a rizik.
S klienty se poté pracuje na integraci do života a práce metodami case managementu, individuálního
poradenství, job klubů (specificky se zaměřením na problematiku žen/klientek) a v neposlední řadě
službami zaměstnávání, kde směřujeme klienty jak na volný trh práce, tak i na podporovaná
a chráněná pracovní místa v sociální firmě Café Therapy a v mateřské organizaci. Tato pracovní místa
jsou určena pro „nezaměstnatelné klienty“, tj. klienty s duální diagnózou, matky/klientky s dětmi do 3
let věku, klienty bez praxe, případně s dlouhou drogovou kariérou.
Do konce června 2015 jsme pracovali celkem se 78 klienty, z toho ve věznicích se 40 klienty. Dosud
s naší podporou nalezlo a úspěšně si drží řádné zaměstnání 29 osob, z nich pracovalo/pracuje
12 osob v rámci podporovaného zaměstnání.
Proč úspěšný model? Tento model a metody (re)integrace se dlouhodobě ukazují v našich službách
jako stěžejní, naše více jak 10-leté zkušenosti se zaměstnáváním a integrací cílové skupiny do života
to jen potvrzují.
Apropo, navštivte Café Therapy a uvidíte sami!
Partnery projektu jsou věznice Světlá nad Sázavou a vazební věznice Ruzyně.
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