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Průběh projektu Rovné šance v období 1. 2. 2010 - 31. 7. 2010 

1. Výběr klientů 

Dne 26. 1. 2010 proběhla prezentace projektu na Úřadu práce ve Frýdku-Místku, zájemci 

vyplnili předběžné přihlášky, na jejich základě byli pozváni k motivačním pohovorům. 

Vstupní motivační pohovory se uskutečnily ve dnech 3. 3. a 4. 3. 2010, na Úřadu práce ve 

Frýdku-Místku – v průběhu motivačních pohovorů byla zjištěna motivace jednotlivých 

zájemců a zároveň jejich potřebnost pro zapojení do projektu. 

Na základě motivačních pohovorů bylo do 2. běhu projektu Rovné šance, jehož realizace 

proběhla ve Frýdku-Místku, vybráno 28 žen. 

2. Oficiální zahájení projektu 

Dne 23. 3. 2010 došlo ve Frýdku-Místku k podpisu dohod o účasti ve 2. běhu projektu a 

k podpisu čestných prohlášení. 2. běh projektu byl oficiálně zahájen dne 6. 4. 2010 ve školící 

místnosti firmy H.A.S. spol. s. r. o. ve Frýdku-Místku, kde probíhaly všechny vzdělávací 

aktivity tohoto běhu. 

3. Motivační programy 

Počátkem dubna 2010 proběhly motivační programy, účastnice byly rozděleny do dvou 

skupin, aby byl umožněn lepší individuální přístup ke každému klientovi. 

V programu byly řešeny otázky zvládání stresu, týmové práce, adaptace na nové pracovní 

podmínky, pracovní a osobnostní návyky, image, jednání se zaměstnavatelem, přijímací 

pohovor, napsání životopisu a motivačního dopisu. 

4. Odborné semináře 

Po motivačních programech všech 28 účastnic absolvovalo 2 odborné semináře – seminář 

z pracovněprávní problematiky a ekologický seminář. 

5. Práce se zaměstnavateli 

Práce se zaměstnavateli v regionu pokračovala pomocí tisku a e-mailové komunikace, 

zaměstnavatelé byli seznámeni s cíli a záměrem projektu, a především se skutečností, že 

mohou potencionálně získat nové motivované a rekvalifikované zaměstnance s potřebnými 

kompetencemi. Ohlas ze strany zaměstnavatelů byl ovšem poměrně nízký, což je dáno i 

současnou obtížnou situací na trhu práce. 

6. Kariérové poradenství 

Od května do července 2010 probíhalo individuální kariérové poradenství s psycholožkou 

pro účastnice 2. běhu projektu – kariérovou poradkyní, každá účastnice absolvovala 1 hodinu 

odborného poradenství. 
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7. Vzdělávací aktivity 

V únoru a březnu 2010 pokračovaly vzdělávací aktivity 1. běhu projektu v Třinci 

a. rekvalifikační kurz Základy obsluhy osobního počítače (44 hodin výuky vč. zkoušek) 

závěrečná písemná zkouška proběhla dne 12. 3. 2010 a dne 26. 3. 2010 bylo všem 13 

úspěšným absolventům předáno osvědčení o rekvalifikaci s celostátní platností 

b. vzdělávací modul Základy anglického jazyka (80 hodin výuky vč. zkoušek) 

dne 16. 3. 2010 proběhla závěrečná zkouška (písemná i ústní část) a dne 26. 3. 2010 

bylo 9 úspěšným absolventům předáno osvědčení 

c. rekvalifikační kurz Obsluha motovozíku (53 hodin výuky vč. zkoušek) 

dne 18. 3. 2010 proběhly závěrečné zkoušky (písemné i praktické) a 26. 3. 2010 bylo 

všem 8 úspěšným absolventům předáno osvědčení a průkaz k obsluze motorových 

vozíků 

d. vzdělávací modul Získání řidičského průkazu sk. B (dle učebních osnov autoškoly) 

dne 26. 3. 2010 obdržely všechny účastnice osvědčení o absolvování kurzu autoškoly 

 

V květnu byly zahájeny vzdělávací aktivity 2. běhu projektu ve Frýdku-Místku 

a.  rekvalifikační kurz Základy obsluhy osobního počítače (44 hodin výuky vč. zkoušek) 

 kurz byl rozdělen do dvou skupin: 

 skupina A – začátečníci 

 skupina B – mírně pokročilí 

 výuka probíhala v počítačové učebně firmy HA.S. spol. s. r. o. 

 25. 6. 2010 proběhly závěrečné zkoušky skupiny B – všech 8 účastnic zkoušky  

úspěšně absolvovalo a získali celostátně platné osvědčení o rekvalifikaci 

 1. 7. 2010 se uskutečnily závěrečné zkoušky skupiny A – 5 žen úspěšně zkoušky  

absolvovalo, 2 ženy obdržely osvědčení o absolvování kurzu 

 

b. vzdělávací modul Základy anglického jazyka (80 hodin výuky vč. zkoušek) 

 kurz zahájilo 14 žen, 3 ženy ukončily účast v projektu z důvodu nástupu do 

zaměstnání a 1 žena ze zdravotních důvodů 

 dne 14. 7. 2010 proběhly závěrečné zkoušky, které se skládaly z písemné a ústní 

části  

 všech 10 žen obdrželo osvědčení 

 

c.  rekvalifikační kurz Obsluha motovozíku (53 hodin výuky vč. zkoušek) 

 kurz Obsluha motovozíku byl rozdělen na teoretickou část (výuka probíhala ve 

školící místnosti firmy H.A.S. spol. s. r. o.) a na praktickou část (motovozík byl 
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zapůjčen od firmy H.A.S. spol. s. r. o., v areálu firmy probíhala praktická část 

kurzu) 

 kurz byl zahájen v počtu 12 žen, 2 ženy ukončily účast v projektu 

 dne 2. 7. 2010 proběhly závěrečné zkoušky za přítomnosti akreditovaného 

komisaře, zkoušky se skládaly z písemné a praktické zkoušky – zkoušek se 

zúčastnilo 9 žen, všechny zkoušky úspěšně absolvovaly a obdržely osvědčení + 

řidičský průkaz k obsluze motovozíku (1 žena bude absolvovat závěrečné zkoušky 

v náhradním termínu) 

 

d. vzdělávací modul Získání řidičského průkazu sk. B (dle učebních osnov autoškoly) 

 autoškola byla realizována také firmou H.A.S. spol. s. r. o., do kurzu autoškoly 

nastoupilo celkem 8 žen, 1 žena ukončila účast v projektu, 7 žen se zúčastnilo 

závěrečných zkoušek – 2 z nich absolvovaly zkoušky úspěšně a obdržely řidičský 

průkaz 

 

8. Ukončení 1. a 2. běhu projektu 

1. běh projektu byl ukončen dne 26. 3. 2010 závěrečným setkáním všech účastnic, byla 

rozdána osvědčení z absolvovaných aktivit, řidičské průkazy pro obsluhu motovozíku, byly 

vyplněny evaluační dotazníky, proběhla prezentace – shrnutí 1. běhu projektu, závěrečné 

setkání se kromě všech účastnic zúčastnili také členové realizačního týmu a zástupci z řad 

lektorů. 

Dne 22. 7. 2010 proběhlo závěrečné setkání všech účastnic 2. běhu projektu ve školící 

místnosti firmy H. A. S. spol. s. r. o. ve Frýdku-Místku, byla rozdána osvědčení z 

absolvovaných aktivit, řidičské průkazy pro obsluhu motovozíku, byly vyplněny evaluační 

dotazníky, proběhla prezentace – shrnutí 2. běhu projektu, závěrečné setkání se kromě všech 

účastnic zúčastnili také členové realizačního týmu a zástupci z řad lektorů. 

 

 

 

 

V současné době připravujeme zahájení 3. běhu projektu, který bude probíhat v Třinci. 

Během září a října 2010 proběhnou prezentace projektu, v říjnu poté proběhnou motivační 

pohovory a výběr účastnic do projektu, v prosinci pak motivační programy a semináře a od 

ledna 2011 budou zahájeny vlastní vzdělávací aktivity. 

 


