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ČESKÝ SIEMENS POMŮŽE LIDEM BEZ DOMOVA

Dnes byla slavnostně podepsána smlouva o spolupráci na programu 

Restart@Siemens, který český Siemens inicioval a který vybraným osobám 

bez domova nabídne pracovní uplatnění ve společnosti Siemens Česká 

republika. Programu Restart@Siemens udělila záštitu ministryně práce            

a sociálních věcí Michaela Marksová, jeho partnery jsou neziskové organizace 

Armáda spásy, Charita ČR a NADĚJE. 

O programu Restart@Siemens

Ve spolupráci s partnerskými neziskovými organizacemi Siemens vybere 

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 nabídne odpovídající pracovní místa ve výrobních 

závodech a prodejních jednotkách a roční pracovní smlouvu. Pokud se jednotlivci 

vybraní do programu osvědčí, budou moci v práci pro Siemens pokračovat.  

Armáda spásy, Charita ČR a NADĚJE doporučí do programu ty nejlepší kandidáty, 

jimž pak budou po dobu jednoho roku poskytovat sociální poradenství. S integrací 

do místních komunit účastníkům programu pomohou podpůrné skupiny 

dobrovolníků z řad zaměstnanců společnosti Siemens. 

Co program Restart@Siemens účastníkům nabídne

Program Restart@Siemens dá lidem bez domova, kteří mají odhodlání, motivaci     

a sílu, příležitost začít znovu.  Kromě roční pracovní smlouvy, která může být 

prodloužena, bude Siemens po dobu jednoho roku účastníkům programu hradit 

náklady na ubytování a také jim budou náležet stejné benefity jako ostatním 

zaměstnancům v daných lokalitách. 

Siemens, s.r.o.
Siemensova 1, 155 00  Praha 13, Česká republika
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Proč český Siemens program Restart@Siemens vytvořil

Společnost Siemens představuje důležitou součást české ekonomiky. Zaměstnává 

přes devět tisíc lidí a letos oslaví 125leté výročí působnosti na českém trhu. Jednou 

ze základních hodnot společnosti je odpovědnost, a proto chce společnost přispět 

k řešení složitého problému chudoby, který se dotýká stále většího počtu lidí. 

Prostřednictvím programu Restart@Siemens se dostane pomoci těm 

nejpotřebnějším. 

Řekli o projektu:

Ing. Eduard Palíšek, Ph.D., MBA

„Cílem programu je dát druhou šanci těm, kteří si ji opravdu zaslouží a kteří by se 

bez podané pomocné ruky nedokázali ze svízelné životní situace vymanit.“ 

„K vytvoření a realizaci programu Restart@Siemens nás vedou naše morální 

hodnoty, chceme přispět k řešení složitého problému chudoby. Dnes v České 

republice žádná podobná iniciativa neexistuje. Společnost Siemens i v oblasti 

sociální odpovědnosti ukazuje, že se nebojí vkročit na neprozkoumané území          

a motivovat tak ostatní, aby ji následovali. Když se k nám v tomto úsilí připojí další 

firmy, dostane se pomoci více lidem.“ 

„Jsem přesvědčen, že pozitivní vliv programu Restart@Siemens bude oboustranný 

– jeho účastníci dostanou příležitost začít znovu a my ostatní si díky nim možná 

upravíme žebříček vlastních hodnot. A v neposlední řadě nás všechny bude hřát ten

nezaměnitelný pocit radosti a hrdosti, když se naše snaha setká s úspěchem.“

Michaela Marksová, ministryně práce a sociálních věcí

„Spolupráci soukromé a veřejné sféry v řešení sociálních problémů společnosti 

považuji v dnešní době za mimořádně důležitou. Velmi vítám společensky 

prospěšný projekt firmy Siemens, který pomůže řešit těžkou životní situaci našich 

spoluobčanů bez domova.“

Major Teunis T. Scholtens, národní velitel Armády spásy v České republice
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„Díky projektu Restart se společně vydáváme na cestu, která přinese práci těm,      

o kterých mnozí tvrdí, že pracovat ani nechtějí. Armáda spásy dlouhodobě pracuje   

s lidmi, kteří potřebují novou šanci. Pro lidi bez domova je velice těžké, aby si našli 

práci, protože společnost se zaměřuje především na výkon, a nikoli na ty, kdo 

potřebují pomoc. Věříme, že nový společný projekt přinese „světlo“ těm, kteří 

doposud žijí v pracovní beznaději.“

Jan Vaněček, ústřední ředitel NADĚJE

„Program Restart@Siemens je v českém prostředí unikátní. Partnerství 

neziskového sektoru a zaměstnavatelů při začleňování znevýhodněných osob zpět 

do společnosti jsme dlouho vyhlíželi. Nyní je na světě první společný projekt. Věřím,

že může být velmi úspěšný a zároveň inspirativní pro další firmy a společnosti. 

Program nabízí potřebným lidem dlouhodobou a komplexní pomoc a podporu 

včetně klíčových oblastí, jako je bydlení a zaměstnání. Jsem vděčný, že NADĚJE 

může být partnerem tohoto projektu.“

Lukáš Curylo, ředitel Charity ČR

„Účast na projektu Restart@Siemens vítáme, protože přináší naději a je postaven 

na rozumných základech. Návrat člověka, který se ocitl bez práce a bez bydlení, 

mezi lidi, kteří se v životě uplatní a sami sebe si proto dokážou vážit, je totiž 

nesmírně obtížný. 

Domnívám se, že bude dobrým příkladem spolupráce komerční firmy, která cítí 

společenskou odpovědnost, a neziskových organizací, které mají v oblasti sociální 

práce dlouholeté zkušenosti.

Jsem přesvědčen, že projekt Restart@Siemens je jednou z nadějných cest              

a výsledek přinese prospěch celé společnosti.“

Kontakt pro novináře:

Siemens, s.r.o., Communications

Lenka Bernklauová, telefon: +420 603 196 685

e-mail: lenka.bernklauova@siemens.com

Připojte se k nám na Facebooku: www.facebook.com/SiemensCZ 

Siemens Česká republika

Siemens patří mezi největší elektrotechnické firmy v České republice. Již 125 let je nedílnou součástí českého 

průmyslu a zárukou moderních a inovativních technologií. S počtem 9,2 tisíce zaměstnanců se řadí mezi 

největší zaměstnavatele v Česku. Své technologie, produkty a služby dodává zákazníkům ze soukromého         
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i státního sektoru v oblasti energetiky, zdravotnictví, průmyslové a veřejné infrastruktury a informačních 

technologií. Skupina podniků Siemens v České republice vykázala v obchodním roce 2014 obrat 34,9 miliardy 

Kč. Více informací naleznete na http://www.siemens.cz.

O Armádě spásy

Armáda spásy byla založena roku 1865 Williamem Boothem. V současné době tato křesťanská organizace 

působí ve 126 zemích světa. V Československu zahájila Armáda spásy práci roku 1919, ale v roce 1950 byla 

její činnost komunistickým režimem násilně ukončena. K obnovení práce došlo v roce 1990, kdy se Armáda 

spásy v ČR zaregistrovala jako občanské sdružení. V současné době působí v Praze, Brně, Ostravě, Havířově, 

Karlových Varech, Krnově, Opavě, Přerově, Šumperku, Chodově a Jirkově. Cílem této organizace v ČR je 

fyzická, sociální, morální a duchovní podpora lidí všech věkových kategorií, a to na křesťanských principech. 

Její cílovou skupinou jsou všichni ti, kteří se ocitli v obtížné životní situaci, ale také ti, kteří hledají jakoukoliv 

duchovní pomoc či oporu. Armáda spásy provozuje sociální zařízení a komunitní centra, ve kterých poskytuje 

více než 60 registrovaných sociálních služeb. Každý den jejich služeb využívá přes tisíc znevýhodněných osob. 

Armáda spásy letos slaví 25 let od znovuobnovení své činnosti v České republice! Více na: 

www.armadaspasy.cz.

O Charitě ČR

Nezisková organizace Charita Česká republika poskytuje pomoc lidem v nouzi u nás i v zahraničí a při 

mimořádných událostech (např. povodních). Prostřednictvím 350 místních Charit provozuje širokou síť 

sociálních a zdravotních služeb zaměřenou zejména na lidi s postižením, na sociálně vyloučené, matky s dětmi 

v tísni, na seniory a nevyléčitelně nemocné. Každoročně organizuje Tříkrálovou sbírku. 

Ve své práci vychází z křesťanských principů a navazuje na činnost Katolické charity za první republiky. Díky 

členství v sítích Caritas Internationalis a Caritas Europa má partnery po celém světě. Více na: www.charita.cz. 

O NADĚJI

NADĚJE je česká nezisková organizace. Poskytuje pomoc všem lidem v nouzi ‒ tedy lidem ve stáří, bez 

domova, zdravotně handicapovaným a ohroženým dětem a mládeži. NADĚJE vznikla v roce 1990. Dnes působí

ve 23 městech České republiky. Více na: www.nadeje.cz.
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