
Tréninkové zaměstnávání: práce a stabilita

Česká asociace streetwork zahájila 1. 4. 2022 projekt „Tréninkové 
zaměstnávání: práce a stabilita“, číslo 62500-2021-005-0102. Projekt potrvá 
do 30. 9. 2023.

Projekt prosazuje financování, podporu a realizaci tréninkového zaměstnávání pro znevýhodněné 

skupiny obyvatel - sociálně vyloučené. Metoda tréninkové zaměstnávání je funkční a potřebná, avšak 

stále není součástí systému systému veřejných politik, není financována ani podporována, a tak 

potenciál zaměstnanosti cílové skupiny sociálně znevýhodněných nechává Česká republika ladem. 

Advokační prací na úrovni samospráv i na celostátní úrovni chceme situaci změnit. Realizujeme kulaté 

stoly a konference, mediální kampaní se obracíme na stakeholdery a odbornou veřejnost s cílem 

pracovat na potřebné legislativě a spojujeme tréninková pracoviště v odbornou i lobbující platformu.

Cílem projektu je získat systémovou podporu tréninkových pracovních míst pro sociálně hendikepované 

osoby.

Stěžejními aktivitami projektu jsou (1) posílení interních kapacit organizace (2) advokační práce - 

propagace metody tréninkového zaměstnávání, konkrétně osobní schůzky se stakeholdery a kulaté 

stoly ve čtyřech regionech ČR (3) personalizovaná mediální kampaň (4) činnost Platformy tréninkového 

zaměstnávání PLATZ.

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora 

občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Cílem programu je dále inspirace 

k aktivnímu občanství a pomoc znevýhodněným skupinám. 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 aNorska 2014–2021. 

Prostřednictvím Fondů EHP aNorska přispívají státy Island, Lichtenštejnsko aNorsko 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.

Kontaktní osoba: 

Martina Zikmundová, zikmundova@streetwork.cz



Program Active Citizens Fund: https://www.activecitizensfund.cz/

Fondy EHP a Norska: https://eeagrants.org/

Nadace OSF: https://osf.cz/

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové: https://www.vdv.cz/

Skautský institut: https://www.skautskyinstitut.cz/

S odvahou podáváme ruku těm, kteří odvahu potřebují!


