Michaela Marksová se setkala s účastníky programu Restart
společnosti Siemens v Mohelnici
Ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová navštívila v pátek 24. června v rámci
pravidelných výjezdů do regionů výrobní závody Siemens v Mohelnici a osobně se seznámila
s účastníky programu Restart@Siemens na pomoc lidem bez domova. V rámci tohoto programu
český Siemens vybraným osobám nabízí zaměstnání a po dobu jednoho roku hradí náklady na
bydlení. Současně spolu s neziskovými organizacemi poskytuje sociální podporu a poradenství.
Ministryně Michaela Marksová poskytuje programu Restart@Siemens záštitu již od jeho zahájení
v roce 2015. Cílem setkání bylo seznámit se s reálným fungováním programu a zkušenostmi a
očekáváními jeho účastníků. Michaela Marksová se setkala i s členy podpůrných týmů z řad
zaměstnanců a seznámila se s výsledky prvního roku fungování tohoto unikátního programu, který se
jako vůbec první v České republice systematicky věnuje zaměstnávání osob bez domova.
„Dobře vím, že na životní sešup někdy stačí velmi málo, a proto si vážím firem, které si dají tu práci a
pomohou lidem zase se zvednout, protože to bývá právě to nejtěžší,“ uvedla ministryně Marksová.
Společnost Siemens ve spolupráci s partnerskými neziskovými organizacemi vybírá jednotlivce, kteří o
svůj domov přišli bez vlastního zavinění a mají ty nejlepší předpoklady vrátit se do běžného života.
Těm v souladu s jejich schopnostmi, znalostmi a zkušenostmi nabízí odpovídající pracovní místa ve
výrobních závodech a prodejních jednotkách a roční pracovní smlouvu. Pokud se jednotlivci vybraní
do programu osvědčí, mohou v práci pro Siemens pokračovat. Armáda spásy, Charita ČR a NADĚJE
doporučují do programu ty nejlepší kandidáty, kterým pak po dobu jednoho roku poskytují sociální
poradenství. S integrací do místních komunit účastníkům programu pomáhají podpůrné skupiny
dobrovolníků z řad zaměstnanců společnosti Siemens.
„Program Restart nám ukázal, jak extrémně náročný návrat do běžného života pro lidi bez domova
opravdu je; sáhnou si na dno svých psychických i fyzických sil. A právě proto mají ti, kdo to dokážou,
můj obdiv,“ upozornil generální ředitel Siemens ČR Eduard Palíšek.
Restart@Siemens dává lidem bez domova, kteří mají odhodlání, motivaci a sílu, příležitost začít
znovu. Kromě roční pracovní smlouvy, která může být prodloužena, Siemens po celý jeden rok hradí
účastníkům programu náklady na ubytování a také jim poskytuje stejné benefity, jako ostatním
zaměstnancům v daných lokalitách.
Jeden rok programu Restart@Siemens:






Siemens zaměstnal šest osob bez domova, zajistil jim bydlení a plnou podporu.
Za pomoci odborných dobrovolníků vyřešil Siemens dluhovou past jednoho z účastníků
programu, na řešení dalších pracuje.
Do pomoci novým kolegům z programu Restart@Siemens se zapojily desítky dobrovolníků,
řada zaměstnanců poskytla materiální podporu.
Siemens získal první místo v soutěži Top Odpovědná firma 2015 za sociálně prospěšný
projekt.
Restart@Siemens se stal příkladem dobré praxe v oblasti pomoci sociálně vyloučeným
skupinám.

