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Průběh projektu Rovné šance v období 1. 9. 2010 – 31. 3. 2011 

1. Výběr klientů 

Dne záři proběhly prezentace projektu v azylovém domě EMAUS – Třinec a také na 

Úřadech práce ve Frýdku – Místku a Třinci. Zájemci vyplnili předběžné přihlášky, na jejich 

základě byli pozváni k motivačním pohovorům.  

Vstupní motivační pohovory se uskutečnily ve dnech 12., 14., 18., a 26. 10. 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 3. běhu projektu Rovné šance, jehož realizace 

proběhla ve Frýdku-Místku, vybráno 26 žen. 

2. Oficiální zahájení projektu 

3. běh projektu byl oficiálně zahájen dne 26. 11. 2010 ve školící místnosti Městské 

knihovny v Třinci. 

3. Motivační programy 

V prosinci 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. 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. Žádná s oslovených firem neprojevila zájem o konkrétní spolupráci. Také 

vhodných pracovních míst v regionu bylo minimum. 

5. Kariérové poradenství 

V tomto období probíhala konzultační činnost – individuální kariérové poradenství, každá 

účastnice absolvovala 2 sezení, kde vždy obdržela informace o aktuálních volných pracovních 

místech, na závěr odevzdaly účastnice životopis a motivační dopis. 
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6. Vzdělávací aktivity 

V lednu byly zahájeny vzdělávací aktivity 3. běhu projektu v Třinci 

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

 kurz zahájilo 16 žen 

 kurz byl rozdělen do dvou skupin: 

skupina A – začátečníci 

skupina B – mírně pokročili 

 výuka probíhala v počítačové učebně firmy POE s. r. o. 

 11. 3. 2011 proběhly závěrečné zkoušky obou skupin. 10 účastnic zkoušky  

úspěšně absolvovalo a získali celostátně platné osvědčení o rekvalifikaci,  

1 účastnice získala potvrzení o absolvování kurzu. 

 

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

 kurz zahájilo 15 žen 

 dne 28. 3. 2011 proběhly závěrečné zkoušky, které se skládaly z písemné a ústní 

části  

 11 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 Městské knihovny v Třinci) a na praktickou část (v areálu firmy 

A-Z Izolace v Třinci probíhala praktická část kurzu) 

 kurz byl zahájen v počtu 12 žen 

 dne 25. 3. 2011 proběhly závěrečné zkoušky za přítomnosti akreditovaného 

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

zúčastnilo 11 žen.  

 9 žen zkoušky úspěšně absolvovalo a obdržely osvědčení + řidičský průkaz k 

obsluze motovozíku 

 

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

 autoškola byla realizována firmou Autoškola Centrum v Třinci, do kurzu autoškoly 

nastoupilo celkem 7 žen.  

 dne 21. 3. 2011 proběhly závěrečné zkoušky, kterých se zúčastnilo 6 žen. 

 2 ženy absolvovaly zkoušky úspěšně a obdržely řidičský průkaz 
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V současné době připravujeme závěrečné vyhodnocení 3. běhu projektu, který bude 

probíhat v Třinci.  

V následujícím období proběhne závěrečné setkání účastnic všech 3 běhů projektu. Na 

tomto setkání dojde k závěrečnému shrnutí cílů, průběhu a výsledků projektů a zároveň bude 

zajištěna dlouhodobá zpětná vazba ze strany účastnic ohledně zapojení do projektu. 

V průběhu května nebo června proběhne závěrečné vyhodnocení projektů, kde proběhne 

prezentace výstupů odborné veřejnosti v podobě panelové diskuze – na tuto panelovou 

diskuzi budou pozváni lektoři, kteří byli zapojeni v projektu, zástupci Úřadu práce ve Frýdku-

Místku a v Třinci, zástupci z města Třince, zástupci zaměstnavatelů, zástupci účastníků 

projektu a zástupci příspěvkových organizací, s nimiž jsme v průběhu projektu také 

spolupracovali. 


